Verksamhetsplan 2022
Västra Frilansklubben inom SJF
Utbildningar och aktiviteter
Efter ett uppehåll 2020 på grund av corona kunde Västra Frilansklubben i december
för sjätte gången arrangera Frilansdagen. Under 2022 hoppas vi på att återigen
kunna arrangera Frilansdagen på plats i Göteborg.
Enligt en enkät som genomfördes under Frilansdagen är afterwork den aktivitet som
flest medlemmar önskar. Även frukostmöten och lunchföreläsningar önskades. Vi vill
också undersöka möjligheterna att genomföra digitala evenemang, till exempel
afterwork med kortföreläsningar. Att kunna mötas på plats är viktigt, men digitala
arrangemang kan ge möjlighet för fler att delta.
Innan sommaren vill vi genomföra en afterwork eller 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.
Inför att EU:s upphovsrättsdirektiv blir svensk lag 1 juli planerar Frilans Riks att i
samarbete med sektionerna hålla fyra upphovsrättsseminarier på olika platser. Ett är
tänkt att äga rum i Göteborg.
Vi vill också ge utrymme 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
Journalistförbundets förtroendevalda och kansli för att bland annat utbyta idéer om
arrangemang och diskutera relevanta frågor. En positiv följd av att möten blivit
digitaliserade är en större möjlighet för fler samarbeten.
Under 2021 har Frilans Riks och sektionerna genomfört en arvodeskampanj där vi
kontaktat arbetsplatsklubbar runt om i landet. Arbetet fortsätter under 2022, med
fokus på några av de stora mediehusen och inköparna av frilansmaterial. I praktiken
betyder det närmare samarbete med arbetsplatsklubbarna, nätverksbyggande,
kartläggning av arvodesnivåer och påtryckningar för bättre betalt.

Samarbete med arbetsplatsklubbar
Utöver arvodeskampanjen i samarbete med Frilans Riks och övriga sektioner håller
vi kontakt med Göteborgs-Postens journalistklubb. Västra Frilansklubben har
tillsammans med arbetsplatsklubben på GP och Frilans Riks arbetat för en
frilanspolicy på GP, eftersom många frilansare upplevt både dåligt personligt

bemötande och låg kunskap om rimliga arvodesnivåer. Sedan december 2021 finns
en frilanspolicy på plats, som ska vara ett riktmärke för alla inköpande redaktörer. Nu
gäller det att följa upp att den används och fungerar.
Vi vill också gå vidare och föra dialog med andra arbetsplatsklubbar i väst.

Nå ut till fler och nya medlemmar
Under 2022 vill vi fortsätta att hitta nya vägar att nå studenter och andra som läser
journalistik, liksom sätt att motivera fler att bli medlemmar i SJF.

Nyhetsbrev, sajt och sociala medier
Vi vill fortsätta att vara mer aktiva på Facebook, framför allt i Facebookgruppen
Västra Frilansklubben. Där kommer vi att berätta om våra aktiviteter, men även tipsa
om till exempel kurser och stipendier från Journalistförbundet samt annat som kan
vara av intresse för frilansjournalister.
Vi använder även sajten www.vastrafrilansklubben.se för att informera om egna
arrangemang samt kampanjer.
Nyhetsbrev skickas ut efter varje styrelsemöten samt vid behov.

Upphovsrätt och arvoden
Västra Frilansklubben fortsätter arbetet med att bevaka medlemmarnas upphovsrätt
och arvodesnivåer. Detta arbete sker i samarbete med Frilans Riks.
Vi uppmuntrar medlemmar att fortsätta att höra av sig och berättar om hur
deras verklighet ser, så att styrelsen har exempel att jobba vidare med.

Nätverk och fulavtal
Västra Frilansklubben vill stötta medlemmar som behöver råd och stöd i samband
med olika avtal som kommer ut. Vi vill också jobba för att skapa nätverk där frilansare
kan byta erfarenheter och stötta varandra. Under 2022 vill vi även undersöka
möjligheten att blåsa liv i gamla nätverk och Facebookgrupper för frilansare på
Göteborgs-Posten.
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