
Verksamhetsberättelse 2019 
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet 
 
Styrelsen 
På årsmötet den 4 mars 2019 valdes följande styrelse: 
Caroline Widenheim valdes till ordförande (omval).  
Gustav Påhlsson valdes till kassör (omval som ledamot, nyval på denna post). 
Till ledamöter valdes Petter Trens (omval), Maria Bard, Ylva Bowes och Bella Stenberg (nyval).  
Emilia Söderholm och Jennifer Sandberg valdes in som adjungerande studentrepresentanter. 
Samtliga valdes på ett år. 
 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten. 
 
Medlemmar 
I december 2019 var vårt medlemsantal 233, vilket är en minskning med fem personer från 
föregående år.  
 
Frilans Riks årsmöte 
Anna Nyberg, Emilia Söderholm, Jennifer Sandberg och Ylwa Bowes reste till Frilans Riks årsmöte den 
25 mars. Petter Trens skulle ha varit Västras femte ombud, men fick förhinder.  
 
Det vi främst tog med oss från mötet var inspiration från andra lokala klubbars arrangemang, såsom 
frukostföreläsningar och seminarier i samarbete med andra aktörer.  
 
Röda Korset var på plats och presenterade projektet Kollega till kollega, inte helt olikt Spår in som 
initierades av Västra Frilansklubben och PK Väst för några år sedan. Vi har senare följt arbetet genom 
ledamot Ylva Bowes deltidstjänst i projektet. 
 
Kartläggning GP 
Undersökningen av frilansares villkor på GP som påbörjades 2018 har fortsatt under året, i samarbete 
med Frilans Riks och arbetsplatsklubben på GP. 30–40 enkätsvar kom in och sammanställdes i ett 
anonymiserat dokument. De visade på några återkommande problem: otydlig kommunikation, lång 
svarstid på mejl och problem att få klara besked från vissa redaktörer.  
 
Den 28 juni hade Caroline Widenheim från Västra Frilansklubben och Gabriella Mohoff från 
arbetsplatsklubben på GP ett möte med tidningens chefredaktör Christofer Ahlqvist. Han fick 
sammanställningen av enkätsvaren. Vidare behandlade mötet de problem som frilansare upplevt och 
vilka konsekvenser det kan få för tidningen, både i egenskap av uppdragsgivare och publicistisk 
produkt. Ahlqvist tycktes ta kritiken på allvar, och lovade att återkomma efter sommaren med en 
plan för hur arbetet skulle fortsätta inne på redaktionen.  
Den 23 oktober träffade Caroline Widenheim, Agnes Arpi från Frilans Riks och Gabriella Mohoff GP:s 
nytillsatta ansvariga för frilansfrågor, Hanna Tornbrant och Peter Korpi. De har fått i uppdrag att ta 
fram en gemensam frilanspolicy för tidningen. Från vårt håll föreslogs också en utbildning för alla 
inköpande redaktörer, och Frilans Riks har sedermera bistått med material som kan användas till en 
sådan. Efter mötet i oktober har ingen uppföljning gjorts, men en sådan är planerad. Medlemmar har 
också via nyhetsbrev uppmanats att höra av sig om de märkt/inte märkt någon skillnad. 
 
Frilansdagen 
Den 9 oktober genomfördes Frilansdagen på Litteraturhuset. Arbetsgruppen bestod av Gustav 
Påhlsson, Bella Stenberg, Maria Bard och Emilia Söderholm. 
 



På förmiddagen höll Journalistförbundet Frilans seminarium under rubriken ”Ny som frilans”.  
Efter lunch följde en paneldiskussion om gränsen mellan journalistik och content, med Ulrika Hyllert, 
ordförande i SJF, Magnus Carlsson, frilansjournalist och contentskribent, Petra Hansson, Spoon 
Agency, och Caroline Widenheim från Västra Frilansklubben. Moderator var Maria Bard. 
Därefter berättade Anna Roxvall och Johan Persson om sitt förlag Myteri på vilket de ger ut sina 
utlandsreportage i bokform. Föreläsningen skulle strax gå över i en frågestund när brandlarmet gick, 
men Roxvall och Persson kunde sälja och signera böcker ute på Lagerhusets trappa. 
Efter det relativt långa avbrottet då larmet klarades upp kunde dagen fortsätta med en förkortad 
informationsstund med Gefvert Försäkringar. 
Sist ut var Tomas Tengby och Nina Frogneborn från Meny i P1, som berättade om hur de nischat sig 
som frilansare, i deras fall inom mat. 
 
På kvällen tog PK Väst vid med en intervju med nya ordföranden Robert Aschberg, samt intervjuer 
med frilansarna Joakim Medin och Katia Wagner. 
 
Uppskattningsvis besöktes Frilansdagen av 60–70 personer. 
 
Föreläsningar och workshops 
Vi har under året arrangerat en stipendieworkshop tillsammans med föreningen Pennskaftet. Åsa 
Ohlsson, tidigare ordförande i Frilans Syd, höll i föreläsningen och den påföljande workshopen. 
Kvällen var välbesökt och Åsa en mycket uppskattad föreläsare. 16 anmälda deltog, plus ett antal 
personer från Västra Frilansklubben och Pennskaftets respektive styrelser. 
 
Dessutom har vi samarbetat med Frilans Riks och Journalistförbundet Frilans i arrangerandet av en 
kväll om upphovsrätt, respektive en föreläsning om hur man lyckas med reportageresan. Vi har i 
dessa fall ordnat lokal, förtäring och bjudit in medlemmar. 
 
Kurser 
Ylva Bowes och Bella Stenberg deltog i Journalistförbundets kurs för fackligt aktiva på Djurö den 13–
14 november. Fokus låg bland annat på hur lagar och regler skiljer sig mellan anställda och icke-
anställda, det nya EU-direktivet om upphovsrätt, och hur frilansklubbar och arbetsplatsklubbar kan 
hjälpas åt. 
 
Jämställdhetsombud 
Bella Stenberg utsågs i juni till styrelsens jämställdhetsombud. Under hösten har hon haft kontakt 
med ombuden från de andra sektionerna under ledning av Leonarda Arcidiacono från Frilans Riks.  
 
Medlemskontakt 
Styrelsen har löpande under året skickat information till medlemmar via nyhetsbrev på mejl, samt 
genom Facebookgruppen. Vi har även registrerat en Gmailadress, frilansvast@gmail.com, för att 
förenkla kontakt med styrelsen och anmälan till olika arrangemang. Med den har vi också fått en 
gemensam Dropbox som gör det lättare att dela dokument.  
 
 
 
Vi tackar alla medlemmar för det engagemang ni visat på olika sätt under 2019! 
 
Göteborg 12 februari 2020 
Styrelsen för Västra Frilansklubben 
Caroline Widenheim, Petter Trens, Gustav Påhlsson, Maria Bard, Bella Stenberg och Ylva Bowes 


