
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet 
 
Styrelsen 
På årsmötet 4 mars 2020 valdes Caroline Widenheim till ordförande (omval), Petter Trens 
till vice ordförande (omval) och Gustav Påhlsson till kassör (omval). Som ledamöter valdes 
Maria Bard, Ylva Bowes och Bella Stenberg (omval).  Samtliga valdes på ett år. 
Studentrepresentanterna Emilia Söderholm och Jennifer Sandberg lämnade styrelsen. 
Efter mötet bjöd styrelsen närvarande medlemmar på middag på restaurangen Daawat på 
Första Långgatan i Göteborg. 
 

Styrelsen hade 9 protokollförda styrelsemöten mellan årsmöte 2020 och årsmöte 2021. 
 
 
Medlemmar 
I december 2020 var vårt medlemsantal 244, vilket är en ökning med elva personer från 
föregående år. 
 
 
Frilans Riks årsmöte 
Frilans Riks årsmöte 2020 ägde rum den 16 mars på biografen Tellus i Midsommarkran-
sen. Med bara några dagars varsel ändrades planeringen, på grund av det då fortfarande 
nya coronaviruset. Bland annat avbokades alla externa gäster, prisutdelningar, den efter-
följande middagen och även kontaktdagen för sektionerna som skulle ägt rum dagen efter. 
Nästan hälften av de valda årsmötesombuden från sektionerna valde att delta via länk. 
Representanter för Västra Frilansklubben var Maria Bard, Maria Hansson Botin och Bella 
Stenberg som samtliga deltog digitalt.  
Bella Stenberg valdes även in i styrelsen för Frilans Riks. 
 
 
Frilansdagen 
På grund av coronapandemin ansåg styrelsen efter noga överväganden att det inte fanns 
möjlighet att anordna en frilansdag på ett smittsäkert sätt. Styrelsen ansåg inte heller att 
ett digitalt evenemang skulle kunna ersätta frilansdagen och beslöt därför att ställa in 2020 
års frilansdag. 
 
 
Samarbete med Frilans Riks corona-grupp 
Under 2020 har Västra frilansklubben haft löpande kontakt med Frilans Riks corona-grupp, 
vilken har arbetat hårt för att göra politikerna uppmärksamma på frilansarnas utsatta situ-
ation under pandemin. Deras arbete gav frukt och ett omsättningsstöd till enskilda nä-
ringsidkare har kommit på plats. Som en effekt av kontakten mellan sektionerna och Fri-
lans riks har det även skapats ett nätverk mellan Frilans riks och klubbordförandena som 
ska ha regelbundna möten framöver. 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter 



 

 

Alla planer på att anordna aktiviteter för medlemmarna fick dessvärre ställas in på grund 
av coronapandemin. Kontakter har dock tagits med förhoppning om att föreläsningar och 
evenemang ska kunna anordnas under 2021. 
 
Redaktörsutbildning gällande frilanskontakter på GP 
I samarbete med Frilans Riks och arbetsplatsklubben på GP påbörjades under 2018 en 
undersökning av frilansares villkor på GP. Mellan 30–40 enkätsvar kom in och samman-
ställdes i ett anonymiserat dokument. De visade på några återkommande problem: otydlig 
kommunikation, lång svarstid på mejl och problem att få klara besked från vissa redaktö-
rer. I oktober 2019 träffade Caroline Widenheim, Agnes Arpi från Frilans Riks och Gabri-
ella Mohoff GP:s nytillsatta ansvariga för frilansfrågor, Hanna Tornbrant och Peter Korpi. 
De fick i uppdrag att ta fram en gemensam frilanspolicy för tidningen. Från vårt håll före-
slogs också en utbildning för alla inköpande redaktörer. 
 
Under 2020 har vi haft kontakt med GP:s arbetsplatsklubb i mars samt juni, och då hade 
ännu inget hänt vare sig med frilanspolicy eller redaktörskurs. GP:s arbetsplatsklubb med-
delade dock att de gärna vill ha fortsatta uppdateringar om något nytt händer i frilanskon-
takterna med redaktörerna på GP. I nuläget är Frilans Riks drivande i frågan. 

 
Jämställdhetsombud 
Sedan juni 2019 är Bella Stenberg styrelsens jämställdhetsombud. Under 2020 har hon 
deltagit i en Zoom-kurs med Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert samt haft ett 
onlinemöte med ombuden från de andra sektionerna. Som med så mycket annat påver-
kade coronapandemin planerna, men jämställdhetsarbetet pågår, och medlemmar som 
har förslag eller berättelser att dela med sig av välkomna att höra av sig. 
 
 
Medlemskontakt 
Styrelsen har löpande under året skickat information till medlemmar via nyhetsbrev på 
mejl, samt genom Facebookgruppen. Mejladressen frilansvast@gmail.com har gjort det 
enklare för medlemmarna att kontakta styrelsen och lättare för styrelsen att få överblick 
över medlemmarnas kontakt. 
 
Vi vill tacka alla medlemmar för det gångna året och hoppas på ett pandemifritt 2021!  
 
Göteborg 18 februari 2021  
Styrelsen för Västra Frilansklubben  
Caroline Widenheim, Petter Trens, Gustav Påhlsson, Maria Bard, Bella Stenberg och Ylva 
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