
Verksamhetsberättelse 2021 
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet 
 
 
Styrelsen 
På årsmötet 4 mars 2021 valdes följande styrelse: 
Bella Stenberg valdes till ordförande (omval som ledamot, nyval på denna post). 
Caroline Widenheim valdes till kassör (omval som ledamot, nyval på denna post). 
Till ledamöter valdes Ylva Bowes (omval), Terje Carlsson (nyval), Maria Ramnehill 
(nyval) och Malin Leissner Vive (nyval).  
Samtliga valdes på ett år. 
 
Då årsmötet var digitalt fick traditionen att äta gemensam middag tyvärr frångås. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda (digitala) styrelsemöten. 
 
 
Medlemmar 
I december 2021 var vårt medlemsantal 242, vilket är en minskning med en person 
jämfört med föregående år. 
 
 
Frilans Riks årsmöte 
Frilans Riks årsmöte 2021 var digitalt och ägde rum 29 mars. Ombud med rösträtt för 
Västra Frilansklubben var Maria Bard, Ylva Bowes, Gustav Påhlsson, Maria 
Ramnehill och Caroline Widenheim. 
 
Bella Stenberg omvaldes som ledamot i styrelsen för Frilans Riks. 
 
 
Journalistförbundets kongress 2021 
På kongressen 6 och 7 oktober deltog 111 valda ombud, varav 18 tillhörde 
frilansvalkretsen. Frilans Västs styrelse hade fyra valda kongressombud med rösträtt: 
Ylva Bowes, Terje Carlsson, Bella Stenberg och Caroline Widenheim. (Det var också 
första gången som flera av oss träffades första gången på annat sätt än digitalt.) Vi 
lånade lokal på Litteraturhuset för att kunna sitta tillsammans och även följa 
kongressen på filmduk, vilket fungerade utmärkt. Där fick vi även sällskap av 
Medietextarnas ordförande Linus Kollberg.  
 
Vi hade också chattkontakt med Frilans Riks och andra frilansombud via messenger, 
vilket var bra när vi behövde prata ihop oss eller hade frågor inför omröstningar.   
 
Några frågor med frilansbäring som togs upp var att BLF (Bildleverantörernas 
förening) skulle ingå i SJF som egen sektion. Frilans Riks var emot detta och ville i 
ställe att BLF skulle ingå i Frilans Riks. Detta förslag röstades dock ner. En motion 
om enhetlig organisation av egenföretagare lades fram, men röstades ner av 
kongressen. En motion om skatteavdrag för friskvård för frilansar på samma villkor 
som för aktiebolag avslogs. Men kongressen beslutade att förbundsstyrelsen aktivt 
ska driva frågan via sina olika samarbeten, bland annat inom TCO. 
 



Frilansdagen  
Efter ett coronapåtvingat uppehåll 2020 kunde vi återigen arrangera Frilansdagen för 
medlemmar och studenter. 
 
Pandemirestriktioner gjorde att det blev senare på året än vanligt, men 1 december 
var det äntligen dags, på Kvartersscenen 2lång i Göteborg. Det bjöds på kaffe och 
smörgåsar och intressanta samtal, med ungefär 50 personer i publiken trots en rejäl 
snöstorm.  
 
Först ut var Victoria da Silva från Journalistförbundet Frilans som informerade om 
frilansjournalistens skyddsnät. Scenprogrammet fortsatte med Nilofar Langar som 
berättade om att verka som journalist i Afghanistan, före och efter talibanernas 
maktövertagande, Petter Larsson som föreläste om hur frilansnätverk lyckats 
förhandla upp arvodena på Aftonbladet och Sydsvenskan, Västra Frilans kassör 
Caroline Widenheim berättade om att Göteborgs-Postens nya frilanspolicy och dagen 
avslutades med ett samtal där Josephine Freje och Martin Wicklin berättade om hur 
man blir framgångsrik podd- och radiojournalist som frilans.  
 
Frilansdagen avslutades med ett efterlängtat mingel. Publicistklubbens Västs 
arrangemang som skulle tagit vid under kvällen fick tyvärr ställas in på grund av 
sjukdom.   
 
Under Frilansdagen delade vi ut en enkät till besökarna för att få veta dels vad 
besökarna tyckte om programpunkterna, dels vad medlemmarna vill se för typ av 
arrangemang och aktiviteter framöver. Enkäten redovisas som bilaga.   
 
 
Aktiviteter 
Övriga planer på att anordna aktiviteter på plats fick återigen ställas in på grund av 
coronapandemin. En sommarträff i Slottsskogen ställdes in på grund av för få 
anmälda och den after work som vi tänkt genomföra i december fick ställas in redan 
innan den planerats klart på grund av nya, striktare coronarestriktioner. 
Vi har också pratat med Frilans Syd, som genomfört digitala after work med 
kortföreläsningar, för att få tips inför egna arrangemang. Även vad gäller digitala 
aktiviteter har vi varit på gång men fått ställa in på grund av sjukdom redan innan det 
planerats klart.  
 
 
Arvodeskampanj i samarbete med Frilans Riks och övriga sektioner 
I april startade Frilans Riks arvodeskampanj i samarbete med sektionerna. Västras 
styrelseledamöter har deltagit i digitala möten med de andra sektionerna, och i 
arbetet med att kontakta så många arbetsplatsklubbar som möjligt för att samla in 
uppgifter om arvodena på mediehus, produktionsbolag och redaktioner runt om i 
landet. Syftet är inte bara kartläggning och att verka för höjda arvoden, utan också 
för nätverksbyggande och medvetandegörande.  
 
Responsen från arbetsplatsklubbarna har varierat. Vissa har svarat snabbt och 
detaljerat, andra efter påminnelser och vissa inte alls.  
 



Ny frilanspolicy på GP 

Under 2021 fastställdes till slut Göteborg-Postens frilanspolicy, ett internt dokument 

för inköpande redaktörer. Västra frilansklubben har tillsammans med Frilans Riks och 

SJF-klubben på GP verkat för att policyn ska bli formulerad och implementerad 

sedan januari 2019.  Arbetet startades 2018 med en undersökning av frilansares 

villkor på GP. Mellan 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. 

 

Nästa steg är att säkerställa att policyn faktiskt förs ut till redaktörer, samt följa 

utformandet av ett nytt frilansavtal på Stampens lokaltidningar.   

 

Jämställdhetsombud 

Jämställdhetsarbetet drivs av Frilans Riks. Bella Stenberg som är Västras 

jämställdhetsombud deltog tillsammans med övriga sektioners jämställdhetsombud i 

april i ett webinarium med TCOs jurist Lise Donovan. En lärdom var att mycket av 

den lagstiftning som finns på arbetsmarknaden inte går att tillämpa för frilansar. 

Som med så mycket annat påverkade coronapandemin planerna, men 
jämställdhetsarbetet pågår, och medlemmar som har förslag eller berättelser att dela 
med sig av välkomna att höra av sig.  
 

Kurser 
Bella Stenberg har deltagit i en frilansfacklig kurs om styrelsearbete och en kurs om 
valberedningsarbete.  
 

Medlemskontakt, webbsida och sociala medier 
Styrelsen har löpande under året skickat information till medlemmar via nyhetsbrev 
på mejl, samt genom Facebookgruppen Västra Frilansklubben. Vi har ökat vår 
aktivitet där, framför allt inför Frilansdagen men också med information om till 
exempel kurser, stöd och allmän facklig information av intresse för frilansjournalister. 
 
Även www.vastrafrilansklubben.se har använts för viss information, om kampanjer, 
Frilansdagen och årsmötet. Efter att ha tittat på de praktiska och ekonomiska 
möjligheterna för att uppdatera sajten valde vi att behålla den i nuvarande form. 
 
Vi använder också den gemensamma styrelsemejladressen frilansvast@gmail.com, 
som 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 få träffa er under 2022! 
 
Göteborg 16 februari 2022 
Styrelsen för Västra Frilansklubben 
Bella Stenberg, Terje Carlsson, Ylva Bowes, Malin Leissner Vive, Marie Ramnehill 
och Caroline Widenheim 

http://www.vastrafrilansklubben.se/


BILAGA 1 
 
UTVÄRDERING FRILANSDAGEN 1/12 2021 
 

Antal svarande på enkäten: 19  
 
 

Gradera följande programpunkter från 0 till 10 

 

                           Genomsnitt 

 

Frilansens skyddsnät (Victoria da Silva, SJF)  6,1 

Nilofar Langar    8,2 

Petter Larsson    7,7 

Josephine Freje & Martin Wicklin    8,7 

 

 

Vad önskar du för aktiviteter under 2022? 

 

Frukostmöte     6 

Lunchföreläsning     6 

Afterwork    15 

 

Egna förslag (skriv fritt): 

 

* Sånt som idag är jättebra. 

* Kultur, kvinnor, mammor, invandrare, tillbaks till jobb … 

* Gärna ta in en redaktör/inköpare – vad letar de efter? Hur tänker de kring avtal och 
villkor? 

* Gärna någon fotograf. 

 


