
Verksamhetsberättelse 2022 
för Västra Frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet 
 
Styrelsen 
På årsmötet 23 februari 2022 valdes följande styrelse: 
Bella Stenberg valdes till ordförande (omval). 
Marita Wass valdes till kassör (nyval). 
Till ledamöter valdes Ylva Bowes (omval), Maria Hymna Ramnehill (omval, ny som 
vice ordförande) och Nana Eshelman Håkansson (nyval). 
Samtliga valdes på ett år. 
 
Vanligtvis ingår sex personer i styrelsen, men på grund av ett erbjudande om 
heltidsanställning blev vi av med en tilltänkt ledamot två dagar innan årsmötet. Efter 
en efterlysning i Västras nyhetsbrev anmälde Katarina Arvidson intresse och valdes 
13 maj in som adjungerad ledamot. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. En 
trevlig tradition på digitala möten har varit att som avslutning visa upp sina husdjur.  
 
 
Medlemmar 
Journalistförbundet tappar frilansmedlemmar, och så även Västra. I december 2022 
var vårt medlemsantal 217, vilket är en minskning med 25 personer jämfört med 
föregående år.   
 
 
Frilans Riks årsmöte 
Frilans Riks årsmöte 2022 var ett hybridmöte och ägde rum 2 maj i Stockholm. 
Ombud med rösträtt för Västra Frilansklubben var Maria Bard, Terje Carlsson 
(digitalt), Nana Eshelman Håkansson, Urban Hamid och Maria Hymna Ramnehill. 
 
Bella Stenberg omvaldes som ledamot i styrelsen för Frilans Riks och Nana 
Eshelman Håkansson valdes in som ny suppleant.  
 
I samarbete med Medietextarna och Frilans Syd lade Västra fram en motion om att 
Frilans Riks årsmöten av demokratiska skäl även framgent ska vara hybridmöten. 
Motionen bifölls. 
 
Flera personer från Västra var aktiva i talarstolen, och under middagen efteråt fick vi 
beröm för att vi verkade ha god sammanhållning. 
 
Dagen efter deltog Maria Hymna Ramnehill och Bella Stenberg i sektionskontakt-
träffen tillsammans med ordförande och representanter från klubbens övriga 
sektioner.  
 
 
Aktiviteter  
Västra Frilans årsmöte på kvällen 23 februari gästades av den belarusiske författaren 
och journalisten Sasja Filipenko. Han föddes i Minsk 1984, bor i exil i Tyskland, 
skriver på ryska och var i Sverige för att bland annat prata om sin roman ”Röda 



korset”. Med tolkning av översättaren Mikael Nydahl pratade vi om pressfrihet, 
aktivism och litteratur, om situationen i Belarus och förstås om Ukraina – och sällan 
har en intervju blivit så inaktuell så snabbt och av en så brutal anledning. 
 
På styrelsemötet i april beslöt vi att skänka 2000 kr till Journalistförbundets 
insamlingsfond. Pengarna går till de två journalistförbunden i Ukraina, NUJU och 
IMTUU, och Europeiska Journalistfederationens EFJ:s arbete med att stötta 
journalister och mediearbetare i Ukraina.  
 
I maj och juni arrangerade fyra av sektionerna i samarbete med klubben Frilans Riks 
samtal om upphovsrätt runt om i Sverige. 18 maj höll Västra i arrangemanget på 
Crippas Café i Majorna, Göteborg.  
 
Först ut var Urban Hamid som pratade om att frilansa i en konfliktzon. Han har 
Mellanöstern som specialitet, och lång erfarenhet av att frilansa i konfliktzoner, 
Tidigare under året hade han även besökt Ukraina. Urban Hamid fick flera nyfikna 
frågor från publiken där också flera studenter ingick. 
 
Därefter följde ett panelsamtal med Journalistförbundets jurist Olle Wilöf, Putte 
Salminen som är verksamhetsledare på BLF och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans 
Riks. Ämnet var EU:s upphovsrättsdirektiv som då var på väg att bli svensk lag och 
nu har klubbats. Bestämmelserna i den nya lagen (DSM) säger att upphovspersoner 
ska få skälig ersättning när och om uppdragsgivare vill använda eller sälja texter och 
bilder vidare. Förhoppningen är att den nya lagen också ska sätta stopp för fulavtal.  
 
Det bjöds också på vegansk mat, bland annat pizza.  
 
Styrelsens arbete under resten av verksamhetsåret präglades tyvärr av en konflikt 
som uppstod i samband med upphovsrättskvällen, mellan representanter för Frilans 
Riks och delar av Västras styrelse. Styrelsen har på grund av detta, plus efter 
sommaren av andra anledningar, decimerats.  
 
Det innebar att det planerade sommaravslutningsminglet i juni blev inställt, och inte 
heller under hösten har några aktiviteter genomförts.  
 
 
Arvodeskampanj och nätverk 
Våren 2021 startade Frilans Riks arvodeskampanj i samarbete med sektionerna.  
Styrelseledamöter från Västra har under 2022 deltagit i digitala möten med de andra 
sektionerna, och i arbetet med att kartlägga LRF och GP. Under våren påbörjades 
även en återupplivning av nätverket för GPs kulturfrilansar, som dock senare 
stannade av.  
 
I januari 2023 skickade Frilans Riks på initiativ av Västra Frilans ut en påminnelse om 
Redaktörsguiden och en uppmaning till frilansar att skicka in kontaktuppgifter till 
redaktörer som kunde ha nytta av den.  
 
 
Kurser 

Västras ordförande Bella Stenberg deltog i mars i Journalistförbundets digitala kurs 

https://www.sjf.se/frilans/avtal-och-arvoden/redaktorsguiden-checklista-samarbete-med-frilansar


om diskriminering och inkludering, som i första hand riktades mot anställda men ändå 

var användbar och inspirerande. Annika Blekemo, doktorand i arbetsrätt, föreläste 

om diskrimineringslagens juridik och praktik, och Ulrika Hyllert pratade om förbundets 

syn. I september var hon med på Maktsalongens digitala föreläsning om 

härskartekniker och patriarkala strukturer som erbjöds ledamöter i Frilans Riks och 

sektionernas styrelser. 

 

Medlemskontakt, webbsida och sociala medier 
Styrelsen informerar medlemmar via nyhetsbrev och genom Facebookgruppen 
Västra Frilansklubben. Nyhetsbrevet skickas ut via mail efter varje styrelsemöte samt 
vid behov. I Facebookgruppen tipsar vi också om till exempel Journalistförbundets 
kurser och stöd samt sprider allmän facklig information av intresse för 
frilansjournalister. 
 
Även www.vastrafrilansklubben.se har använts för att informera, framför allt om 
årsmötet. 
 
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 önskar den tillträdande styrelsen 
lycka till! 
 
Göteborg 31 januari 2023 
Styrelsen för Västra Frilansklubben 
 

 

http://www.vastrafrilansklubben.se/

