
Verksamhetsberättelse 2018 
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet 
 
Styrelsen 
På årsmötet 18 januari 2018 valdes följande styrelse: 
Fredrik Moback och Caroline Widenheim valdes att dela ordförandeskapet. 
Till styrelseledamöter valdes Karwan Faraj och Maria Hansson Trens (nyval), samt Carina Haglind 
Ahnstedt och Anna Nyberg (omval). 
Till suppleanter valdes Petter Trens och Kerstin Parker. Samtliga valdes på ett år. 
Årsmötet rekommenderade dessutom styrelsen att adjungera studerandemedlemmen  
Gustav Pålsson, student vid JMG. 
Tidigt på året meddelade Fredrik att han avgick av personliga skäl. Därmed tog Caroline 
Widenheim ensam hand om ordförandeskapet och Petter Trens gick in i rollen som ordinarie 
ledamot. Karwan Faraj har inte deltagit i styrelsearbetet efter det första styrelsemötet. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda möten.  
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2018 hade vi 237 medlemmar, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 
2017 hade vi 249 medlemmar och 2016 var det 261 medlemmar. 
Västra Frilansklubben är dock fortfarande en av de tre största frilansklubbarna tillsammans med 
Mälardalen och Skåne. 
 
Med sikte på kongressen 
Inledningen av 2018 var i mångt och mycket en uppladdning mot Journalistförbundets kongress 
som ägde rum i april. Kongressen äger rum ungefär vart tredje år. 
Det började med ett rekordtidigt årsmöte, redan 18 januari, eftersom även Frilans Riks årsmöte 
var tidigare än vanligt, 12 februari.  
Västra Frilansklubben representerades där av Maria Hansson Trens, Lars Soold, Lasse Edfast, 
Petter Trens och Anna Nyberg. 
Flera motioner handlade om förbundsstyrelsens förslag till ny inriktning för SJF med öppenhet mot 
flera yrkesgrupper, och Lars Soold var en av dem som motionerade mot detta. Efter en lång debatt 
avslogs motionen enligt Frilans Riks styrelses förslag. 
Västras medlemmar hade dock framgångar med andra motioner. 
En motion från Västra om att utreda hur frilansar kan få bättre möjligheter till arvode för att 
arbeta fackligt gick igenom 
En motion underskriven av flera medlemmar i Västra om en ny form av medlemskap för 
nyanlända, på samma villkor som för studerande och pensionärer, gick igenom med lite ändringar 
av texten. 
Lasse Edfasts motion om att utreda hur frilansare kan få tillgång till låsta artiklar gick också 
igenom, med beslutet att Lasse själv får utreda detta. 
 
Inför kongressen arrangerade vi en diskussionskväll den 4 april, för att fånga in medlemmarnas syn 
på de föreslagna stadgeändringarna. 
Diskussionen landade i att vi saknade en definition av vad redaktionella arbetsuppgifter innebär, 
om dessa ska åtskiljas från journalistiska som är mer tydligt definierade i stadgarna. 
En lång diskussion kokade till slut ner i förslaget att det borde vara ett krav att man skriver under 
på att man ska följa de yrkesetiska reglerna när man utför journalistiska arbetsuppgifter för att 
kunna få ett presskort. 



Vi diskuterade också den föreslagna nya organisationen, där distrikten, däribland Frilans Riks, 
försvinner och grunden blir förbundsnivå samt klubbar. Frilans Riks blir klubben och vi som är 
klubbar i dag blir sektioner. 
I sak ska detta inte betyda något för vår organisation. Även sektionerna har rätt att ta ut 
medlemsavgift, exempelvis. Däremot var det i detta läge inta klart om Frilans Riks kan få 
verksamhetsbidrag på samma sätt som i dag, eller hur det blir med det verksamhetsbidrag som i 
dag går till distrikten. 
 
På SJF-kongressen 10–12 april gick de nya stadgarna igenom, men med en liten uppmjukning i 
samma anda som Västra hade önskat. 
Den nya skrivningen om medlemskap lyder: 
Medlem kan den vara som är anställd eller frilans, som helt eller delvis arbetar med journalistiska 
arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamma medier. (…) 
Även medarbetare med andra redaktionella uppgifter kan vara medlem om arbetsuppgifterna är 
förenliga med förbundets yrkesetiska regler. 
Frilans Riks hade 16 ombud på kongressen, och av dem hade fem sin hemhörighet i Västra 
Frilansklubben; Lasse Edfast, Fatima Grönblad, Carina Haglind Ahnstedt, Nora Lorek samt Anna 
Nyberg. 
 
AW med JMG 
Den 17 maj arrangerade vi en after work tillsammans med JMG. Ett flertal ur Västras styrelse 
träffade ett 20-tal JMG-studenter och pratade om arbetet som frilansjournalist. 
 
Sommaravslutning 
Vi arrangerade även ett After Work den 7 juni, som avslutning inför sommaren.  
 
Nordic Freelance 
Några av Västra Frilansklubbens medlemmar deltog i det stora arrangemanget Nordic Freelance i 
Malmö i september, där över 200 frilansare från hela Norden konfererade under två dagar. 
 
Frilansdagen 2018 
Tidigt på året startade förberedelserna av den fjärde Frilansdagen som arrangerades på Pustervik 
25 oktober. 
Dagen inleddes med en kurs för blivande frilansare på förmiddagen, i samarbete med SJF. Drygt 20 
personer deltog. 
Under eftermiddagen var det föreläsningar med varierande tema. Lasse Edfast berättade om 
digitalt källskydd, Axel Kronholm och Vilhelm Stokstad berättade om sina reportageresor, om 
finansieringen och om hur de arbetar med film, bilder och 360-videor. Fotografen Nora Lorek 
visade bilder och berättade om stipendier som finns att söka. Frilansdagen avslutades med en 
paneldiskussion där redaktörer diskuterade hur en bra pitch ska utformas. 
De olika programpunkterna lockade mellan 40 och 50 personer. 
 
Samarbete med arbetsplatsklubbar 
Styrelsen har under året haft kontakt med Gabriella Mohoff, ordförande för GP:s journalistklubb, 
för att dryfta gemensamma frågor. Detta arbete fortsätter och utvecklas under 2019. 
 
 
 
 



 
 
Spår in 
Databasen för matchning mellan nyanlända och svenska journalister finns kvar, och vissa 
kontakter har skett mellan Västra Frilansklubben och Publicistklubben, PK Västra, om en 
fortsättning. 
 
 
Kurser 
Caroline Widenheim deltog i en frilansfacklig kurs under hösten. 
 

Medlemskontakt 
Styrelsen har löpande under året skickat information till medlemmar via mejl, samt genom 
hemsidan och Facebook. 

Övrigt 
Västra Frilansklubben är medlem i Göteborgs Litteraturhus. Det innebär att vi kan använda den 
lokalen fritt. 
 
Vi tackar alla medlemmar för det engagemang ni visat på olika sätt under 2018! 
 
Göteborg 11 februari 2019 
Styrelsen för Västra Frilansklubben 
 
Caroline Widenheim, Anna Nyberg, Maria Hansson Trens, Petter Trens, Gustav Påhlsson, Carina 
Haglind Ahnstedt, Kerstin Parker 
 
 


