Verksamhetsplan 2019
Västra Frilansklubben inom SJF
Utbildningar och aktiviteter
Frilansdagen har mött ett fint gensvar, och har nu genomförts fyra år i rad. En frilansdag i
någon form planeras därför även hösten 2019.
Våravslutning och julavslutning i enkla former, som en After work, har varit uppskattade
mötesplatser, och vi fortsätter med den traditionen. I övrigt planeras möten och
seminariekvällar i samband med att olika aktuella frågor dyker upp.
Frilans Riks och SJF
Vi engagerar oss i fackliga och yrkesetiska frågor, och lyfter det som behövs lyftas till högre
nivåer.
Vi anordnar samlingar för Västras ombud till årsmöte och kongress för att gemensamt gå
igenom handlingar och bestämma vilka frågor vi ska driva.
Vi har också kontinuerlig kommunikation med de andra klubbarna, Frilans Riks och SJF
genom olika mejllistor.
Frilansstrategin
En uppdaterad frilansstrategi är på väg, och när den är klar sprider vi kunskap om den på
olika sätt.
Samarbete med arbetsplatsklubbar
Kontakter har tagits med GP:s journalistklubb, och i samverkan med Frilans Riks styrelse tar
vi upp gemensamma frågor med klubben. Vi vill också gå vidare och föra dialog med andra
arbetsplatsklubbar i Väst.
Spår in
Arbetet med Spår in fortsätter genom att databasen med matchningar mellan nyanlända och
svenska journalister är i gång. Vi fortsätter diskussionerna med Publicistklubben om ett
eventuellt samarbete och nya bidragsansökningar.
Nå ut till fler och nya medlemmar
Med en JMG-student i styrelsen har vi fått en viktig väg in i JMG. Under 2019 fortsätter vi
hitta nya vägar att nå studenter och andra som läser journalistik, liksom sätt att motivera fler
att bli medlemmar i SJF.
Upphovsrätt och arvoden
Västra Frilansklubben fortsätter arbetet med att bevaka medlemmarnas upphovsrätt och
arvodesnivåer. Detta arbete sker i samarbete med Frilans Riks.
Fulavtal
Västra Frilansklubben fortsätter att stötta medlemmar som behöver råd och stöd i samband
med olika avtal som kommer ut. Vi jobbar också för att skapa nätverk där frilansare kan byta
erfarenheter och stötta varandra.
Styrelsen för Västra Frilansklubben i februari 2019

