
 

 

Verksamhetsplan 2021  
Västra Frilansklubben inom SJF  
  
Utbildningar och aktiviteter  

Efter att Västra Frilansklubben fem år i rad arrangerat Frilansdagen satte coronapandemin 

stopp för ett genomförande 2020. Under 2021 hoppas vi kunna arrangera Frilansdagen 

antingen på plats eller i en mindre digital version.   

Vi vill så fort coronapandemin tillåter det genomföra ett mingel för våra medlemmar, både 

för att få tillfälle att mötas igen och för att prata om framtiden. Om så medges vill vi ordna 

till exempel en höst-kickoff eller en julavslutning under enkla former. Sådana mötesplatser 

har uppskattats tidigare år.   

Under 2021 siktar vi framför allt på digitala evenemang som möten, seminarier och 

panelsamtal om aktuella frågor, men vi vill ge utrymme också för annat som kan dyka 

upp.   

Frilans Riks och SJF  

Vi engagerar oss i fackliga och yrkesetiska frågor, och lyfter det som behövs lyftas till 

högre nivåer.  

Vi har kontinuerlig kommunikation med övriga sektioner (klubbar), Frilans Riks och 

SJF genom mejllistor för att bland annat kunna utbyta idéer om arrangemang, relevanta 

frågor m.m. Med ökad mötesdigitalisering finns större möjligheter för fler samarbeten.   

Samarbete med arbetsplatsklubbar  

I samverkan med Frilans Riks tar vi upp gemensamma frågor och håller kontakt med GP:s 

journalistklubb. En dialog med tidningens redaktion har påbörjats, men bromsats av 

coronahanteringen. Arbetet fortgår under 2021 med förhoppning om förbättrade 

frilansvillkor, främst vad gäller kontakt med de olika redaktionerna. 

Vi vill också gå vidare och föra dialog med andra arbetsplatsklubbar i väst.  

Nå ut till fler och nya medlemmar  

Under 2021 fortsätter vi hitta nya vägar att nå studenter och andra som läser journalistik, 

liksom sätt att motivera fler att bli medlemmar i SJF.  

Västra Frilansklubbens site och sociala medier  

Vi vill uppdatera och arbeta mer med sajten (www.vastrafrilansklubben.se), detta för och 

göra den mer attraktiv för våra medlemmar. Vi vill även vara mer aktiva på Facebook, 

framför allt i Facebookgruppen Västra Frilansklubben. 

 

http://www.vastrafrilansklubben.se/


 

 

Upphovsrätt, arvoden och corona  

Västra Frilansklubben fortsätter arbetet med att bevaka medlemmarnas upphovsrätt och 

arvodesnivåer. Vi deltar i diskussioner om hur coronapandemin påverkat journalistiken och 

möjligheter till stöd för företag. Detta arbete sker i samarbete med Frilans Riks.  

Västra Frilansklubben avser att bevaka frågor gällande medlemmars upphovsrätt och 

arvodesnivåer. Vi uppmuntrar medlemmar att fortsätta att höra av sig och berättar om hur 

deras verklighet ser, så att styrelsen har exempel och case att jobba vidare med. 

 

Fulavtal  

Västra Frilansklubben vill 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 2021  


