Årets frilans 2020 och Årets redaktör 2020 presenteras
i samband med Frilans Riks årsmöte den 16 mars. Pris
till Årets frilans är, utöver ett diplom, ett års gratis
företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt
2 000 kronor i stipendium från det överskott som har
blivit från den företagsförsäkring som Journalistförbundets
medlemmar har hos Gefvert. Utmärkelsen Årets frilans
delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom
ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för
kollektivet. Till Årets redaktör utses en redaktör som är
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Frilans Riks styrelse under verksamhetsåret 2019–2020:
Gert Lundstedt (ordförande) Stockholm - Henrik Simonsen
(sekreterare) Hult - Hasse Hedström (kassör) Stockholm
- Göran Schüsseleder Hägersten - Agnes Arpi Göteborg Leonarda Arcidiacono Järna - Gunilla Kracht Malmö - Marja
Beckman Stockholm - Hannah Ohlén Järvinen (suppleant)
Malmö - Anna Persson (suppleant) Robertsfors.
ALLA frilansmedlemmar är varmt välkomna att delta på årsmötet, men endast valda sektionsombud har rösträtt. Plats
för årsmöte (med lunch): Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46 i Midsommarkransen. Tider: Årsmötet börjar kl. 10,
PRE
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Riks
Årets Wallingatan 32 kl. 18.30. Motioner: Skickas
Scalateatern,
till info@frilansriks.se
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Dagordning
Väl mött!
Vi bjuder på kaffe och
fralla i samband med
inregistrering från och
med kl. 09.30. Adress:
Biocafé Tellus (som
fyller 100 år i år!),
Vattenledningsvägen 46
i Midsommarkransen i
Stockholm. Läs mer om
Tellus och hur du hittar
hit här:
tellusbio.nu/om-tellus
I samband med
avprickningen
kan du ställa frågor
till en representant
från från Journalisternas arbetslöshetskassa
I samband med lunchen
kan du ställa frågor
till en representant
från Gefvert & Partners
om Frilansjournalisternas företagsförsäkring.
Ulrika Hyllert gästar
Journalistförbundets
ordförande gästar
årsmötet under eftermiddagen för att berätta
om förbundet och
frilansfrågorna samt
svara på frågor.
Eftermiddagsfika?
Ungefär vid kl 15.30.
Har du anmält dig till
middagen?
Vi ses på Scalateatern,
Wallingatan 32, senast
kl. 18.30 (scalateatern.
se). Innan dess kan
du exempelvis besöka
Pressbaren (intill
förbundet) – där ger
presskortet rabatt!
Ultimata länklistan...
... för frilansar hittar
du på sidan 26.
Utlägg i samband med
årsmötet?
Se näst sista sidan (29).

§ 1

Mötet öppnas (kl. 10.00)

§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse
§ 6 Godkännande av dagordningen
§ 7 Upprop av ombuden
§ 8 Mötesordning
§ 9 Avlidna medlemmar under året, tyst minut
§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse sidan 3
§ 11 Styrelsens bokslut sidan 16
§ 12 Revisorernas berättelse (separat handling)
§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 14 Motioner till Frilans Riks årsmöte
		 a) 1. Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister
				sidan 18
		 b) 2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp				 försäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket
				sidan 18			
		 c) 3. Om utjämningsbidrag till sektionerna sidan 19
		 d) 4. Om upphovsrätt och presstöd sidan 20
		 e) 5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister sidan 21
§ 15 Årets frilans och Årets redaktör (ca kl. 12.45)
		 a) Utdelning av utmärkelserna
		 b) Val av ny jury
		
Lunch (ca kl. 13.00–14.00)
§ 16 Utdelning av Årets fulavtal
		
(läs mer om bakgrunden här: frilansriks.se/arvoden-och-villkor/fulavtal)
§ 17 Rapporter
		 a) Nordiska gäster
		 b) Försäkringskommittén sidan 22
		 c) Journalistförbundet Frilans sidan 22
§ 18 Styrelsens förslag till verksamhetsplan sidan 24
§ 19 Styrelsens förslag gällande
		 a) Omorganisering av sektionerna och deras indelning sidan 26
§ 20 Styrelsens förslag till budget sidan 27
§ 21 Val av
		 a) ordförande sidan 28
		 b) kassör sidan 28
		 c) studieansvarig sidan 28
		 d) övriga ledamöter till styrelsen sidan 28
		 e) revisor och revisorssuppleant sidan 28
		 f) valberedning sidan 28
§ 22 Övriga frågor
§ 23

Mötets avslutande (senast kl. 17.00)

Historia!
Under årsmötet kommer Christina Falkengård minnas
tillbaka och berätta om 50 år av frilansfrågor inom
Journalistförbundet.

Hitta snabbare (i PDFn)! Klicka på sidhänvisningarna. Och på pratbubblan för att komma hit!
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Styrelsens verksamhetsberättelse
2019–2020
Inledning
Ännu ett verksamhetsår har passerat för Frilans Riks. Under det gångna verksamhetsåret har som sig bör våra tre
prioriterade områden stått i centrum:
• arvode
• upphovsrätt
• rekrytering och organisering
Den nya styrelsen som valdes in hade flera nya ledamöter som under året funnit sina respektive roller i styrelsen.
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 25 mars 2019 där bland annat nio motioner behandlades och där priset till
årets frilans och årets redaktör delades ut.
Årsmötet ägde rum på Estniska huset i Stockholm. Tyvärr fungerade inte det praktiska – teknik och beställd mat – inte
som vi förväntat oss. Trots det blev det ett bra årsmöte – och vi fick en nedsättning av priset.
Dagen efter årsmötet hölls en klubbkontaktträff där representanter från de flesta klubbar deltog. Sektionerna
berättade vad de gjort under året och vad som var på gång. Vi diskuterade även den nya Frilansstrategin och hur vi kan
samarbeta bättre kring bland annat rekrytering.
Riks-ordförande besökte alla sektioner för att träffa styrelser och medlemmar och diskutera hur vi kan få samarbetet
mellan riksnivån och sektionerna att bli än bättre och effektivare.
Förbundet har fortsatt tappat medlemmar, medan antalet frilansar ökade något. I mitten av februari 2020 hade Frilans
Riks 1 665 medlemmar jämfört med 1 659 året innan. Andelen frilansare i förbundet fortsätter alltså att öka.
Prioriterade områden för Frilans Riks arbete under 2019–2020 har enligt verksamhetsplanen alltså varit rekrytering och
organisering, arvoden och upphovsrätt. Arbetet på de områdena har gjorts i nära samarbete med förtroendevalda
och medlemmar i sektionerna, i nätverken, med Journalistförbundets kansli och när det varit möjligt med
arbetsplatsklubbarna.
Utöver det löpande arbetet har vi under vintern ordnat tre panelsamtal i Malmö, Göteborg och Stockholm om EU:s
nya upphovsrättsdirektiv som ska vara implementerat i svensk lagstiftning i juni 2021.
Svårigheter med att få ihop en styrelse och att bedriva verksamhet har fortsatt varit ett problem på sina håll. Samtidigt
har Frilans Riks ordförande vid sina besök i sektionerna kunnat konstatera ett både ett starkt engagemang bland de
förtroendevalda och en omfattande och bred verksamhet i sektionerna.
Vid årsmötet 2020 kommer Frilans Riks att presentera sitt förslag till ny regional indelning.

Styrelsemöten och styrelsearbete
Styrelsen har bestått av åtta ledamöter: Gert Lundstedt (ordförande och ledamot av förbundsstyrelsen), Hasse Hedström
(kassör), Henrik Simonsen (sekreterare), Göran Schüsseleder (vice ordförande), Agnes Arpi (ledamot), Leonarda
Arcidiacono (ledamot) Gunilla Kracht (ledamot), Marja Beckman (ledamot). Suppleanter: Anna Persson och Hanna
Ohlén Järvinen.
Göran Schüsseleder och Agnes Arpi har varit ordinarie ledamöter av Servicebolagets styrelse, Henrik Simonsen
suppleant. Göran ingår även i företagsförsäkringens försäkringskommitté.
Katarina Bjärvall och Gert Lundstedt varit förbundsstyrelsens representanter i Servicebolagets styrelse.
Totalt har styrelsen under verksamhetsåret hållit ett konstituerande styrelsemöte och tio ordinarie styrelsemöten – fysiska
och via Google Hangout.
Helgen 20–22 september samlades stora delar av styrelsen i Hasse Hedströms hus utanför Nora för en kick off inför
höstens styrelsearbete. Främsta syftet var att kunna ha ett förlängt styrelsemöte med ordentligt utrymme att diskutera
de olika frågorna. Dessutom kunde styrelsemedlemmarna ta gemensamma promenader i de vackra omgivningarna
och i lugn och ro äta goda måltider tillsammans, under dessa aktiviteter fanns möjlighet att diskutera olika saker på ett
informellt sätt, vilket skapade mervärde för styrelsearbetet och hade en teambildande effekt.
Den 13–14 november deltog fem ledamöter från Frilans Riks i Journalistförbundets kurs för förtroendevalda frilansar, på
kursgården Bergendal i Sollentuna. På kursen fick vi bland annat lära oss mer om nya lagar och regler och hur läget ser
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ut för frilansar i landet. Vi fick också tips om hur vi kan arbeta bättre för våra medlemmar och vi fick även möjlighet att
själva diskutera idéer.
Totalt var vi 16 deltagare. Från Frilans Riks styrelse kom Marja Beckman, Hasse Hedström, Henrik Simonsen, Hannah
Ohlén Järvinen och Gert Lundstedt.
Styrelsen har arbetat i enlighet med de frågor som fanns med i verksamhetsplanen. Det långsiktiga arbetet med nätverk
har fortsatt.

Jämställdhetsarbetet
I samband med årsmötet 2019 blev Leonarda Arcidiacono tilldelad posten som jämställdhetsansvarig. Sektionerna har
också utsett jämställdhetsombud i respektive styrelse.
För att konkretisera den exakta formen och riktningen i jämställdhetsarbetet blev ombuden tillfrågade att brainstorma
med sina styrelsekamrater. Denna övning gjorde det klart för oss att jämställdhetsarbetet behöver konkretiseras och
begränsas. Därför har en kurs á tre delar skräddarsytts av Elisabet Wahl på Journalistförbundet Frilans med syftet att ge
ombuden en tydlig och klar bild hur jämställdhetsarbetet ur ett frilansperspektiv kan komma att fortgå.

Rekrytering och organisering
Den 28 maj hölls ett AW på Brooklyn bar dit både medlemmar och nyfikna var välkomna. Bakom arrangemanget stod
förbundet, Mälardalens Frilansklubb och Frilans Riks. Innan höll Servicebolaget en välbesökt Ny som frilans-kurs som
lockade deltagare till AW:n.
Under verksamhetsåret utmärkte sig Mellannorrlands (i dag Södra Norrlands) frilanssektion när de kartlagt och kontaktat
frilansar i Mellannorrland för att berätta om fördelarna med att gå med i förbundet. Ett tillvägagångssätt som Frilans Riks
tagit vara på för att inspirera andra sektioner att arbeta efter.
Henrik Simonsen besökte i november radioutbildningen på Malmö universitet för att berätta om Journalistförbundet,
fackligt engagemang och Frilans Riks verksamhet.
Inför framtida rekrytering har Frilans Riks presenterat sina idéer kring rekrytering förbundets kommunaktionschef Petteri
Flanagan Karttunen. I korthet visade det sig att Flanagan Karttunen ville gå vidare med ett flertal av våra idéer, närmare
bestämt dessa:
• att våra sektioners förtroendevalda ska bistå förbundet alternativt själva besöka sina regioners medieskolor
• när det gäller profilkläder ska det tas fram en metallskylt med förbundets ”J” som man kan sätta/klämma
fast (tänk sheriffstjärna) i dessa och andra sammanhang där man representerar förbundet.
•
förbundet betalar överlag för tre timmar för varje besök á Frilans Riks styrelsetaxa som innefattar även
restid (mer i reseersättning kan ges i undantagsfall)
• det lutar mot att rekryteringskursen ska köras via webb
• det kommer att tas fram en Powerpoint-presentation från förbundet som rekryteraren kan använda sig av.
Utöver detta föreslog Frilans Riks förbundets kommunikationschef att arbetsplatsklubbar skulle kunna få någon
mindre morot för att tipsa om frilansar (utöver möjligheten att de kan värva dem som intressemedlemmar i arbetsplatsklubben). Karttunen ville se äver möjligheterna. Så även hans förslag att fler frilansar – gärna förtroendevalda ur
rekryteringssynpunkt – skulle bli presskortshandläggare.

Arvoden, upphovsrätt och nätverk
Fulavtal och stillastående/sänkta arvoden fortsätter att urholka frilansjournalisters ekonomi och arbetsvillkor. Arvoden
och upphovsrätt är två av tre prioriterade områden enligt Frilans Riks verksamhetsplan.
Under vintern genomförde Frilans Riks i samarbete med sektionerna i Syd, Västra och Mälardalen tre panelsamtal om
vad implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv kan komma att betyda för en stärkt upphovsrätt för frilansarna.
Vid panelsamtalen medverkade utöver förbundsjuristen Olle Wilöf och Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt även
riksdagsledamöter från moderaterna (Ann-Charlotte Hammar Johnsson) och socialdemokraterna (Per-Arne Håkansson
och Åsa Eriksson), liksom Sveriges Fotografers Förbunds (SFF) ordförande Paulina Holmgren. Cirka ett trettiotal personer
kom vid respektive tillfälle.
Exempel på fungerande nätverk (se nästa sida):
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Sydsvenskan/HD
Sydsvenskan/HD har ett nätverk sedan 2015 och har lyckats förhandla fram årliga arvodeshöjningar som legat över
eller motsvarat vad arbetsmarknaden i övrigt fått. När detta skrivs pågår förhandlingar om höjning för 2020, där
arbetsgivaren inte vill höja alla arvoden.
Frilans Riks har tillsammans med sektion Syd i ett brev till Sydsvenska/HD:s kulturchef protesterat emot detta.
Aftonbladet Kultur
Aftonbladet Kultur fick 2018, efter stillastående arvoden under närmare ett decennium, recensionsarvodet höjt med 15
procent. Därefter har ytterligare justeringar och uppräkningar gjorts. Nätverket publicerade i februari 2019 en debattartikel i Journalisten undertecknad av ett tjugotal av tidningens kulturskribenter. Sedan dess har Åsa Linderborg lämnat
tidningen och ny kulturchef är Karin Pettersson. I januari skrev kulturfrilansarna till kulturchefen och underströk vikten
av årliga uppräkningar i takt med Journalistförbundets frilansrekommendation och löneutvecklingen för att undvika en
urholkning av arvodena. Pettersson har utlovat en diskussion kring arvodena.
Samtal pågår i skrivande stund.
Dagens Nyheter
Dagens Nyheters kulturfrilansar förhandlade 2018 tillsammans med arbetsplatsklubben fram en 13 procents höjning av
kulturredaktionens arvoden, efter att de stått still i 15 år. Samtidigt villkorade arbetsgivaren höjningen med en vidarepubliceringsrätt av inköpt frilansmaterial till samtliga medier inom Bonnier News. Nu ett år senare har arbetsgivaren inte
drivit frågan vidare trots att frilansarna vägrat skriva under vidarepubliceringsavtalet.
Varken Frilans Riks eller arbetsplatsklubben är inbjudna till nätverket.
Mittmedia
Mellannorrlands sektionsordförande Karin Kämsby kartlade under året frilansarvodena på Mittmedia. Flera frilansare
visade sig arbeta gratis för olika publikationer inom koncernen. Arbetsplatsklubben på Mittmedia begärde av ledningen
en paragraf 38-förhandling, som genomförts och bekräftat gratisarbete. Journalistförbundet Frilans har tagit ärendet
vidare och i skrivande stund är frågan kring gratisarbetet inte avgjord.
Bonnier News and Magazines
Frilansnätverket på Bonnier News and Magazines har under hösten på initiativ av Frilans Riks sonderat intresset för att
genomföra en leveransbojkott. Förbundet har haft ett par möten med företrädare för Bonnier News and Magazines och
framfört kritik mot det fulavtal som lades fram i somras och som mediehuset ligger på om att de frilansar som arbetar för
Bonnier News and Magazines ska skriva under. Vilket diskuterats i nätverket. Konsekvenser av upphovsrättsdirektivets
implementering togs även upp vid förbundets möte med bolaget. Men samtalen har i sak inte inneburit någon förändring
av fulavtalen.
Lokaltidningen i Skåne
Lokaltidningen i Skåne köptes 2019 upp av Bonnier-koncernen. I samband med det sa dess VD Jannick Hansen till
Medievärlden att genom att bli en del i Bonnier-koncernen fick Lokaltidningen mer eller mindre automatiskt tillgång till
texter och bilder från övriga delar av Bonnier-koncernen – i första hand frilansare inom Bonnier Magazine & Brands.
Frilans Riks och Journalistförbundet skrev i ett svar till Jannick Hansen att företag såsom Lokaltidningen inte kan utgå
ifrån att externt material är gratis, utan förr eller senare får räkna med att användning av material från till exempel
Bonnier Magazine & Brands kostar pengar;
Till Jannik Hansen, Lokaltidningen i Skåne
Hej,
Vi har läst intervjun med dig i Dagens Media där du berättar att ditt företag kommer att kunna få tillgång till
featurematerial från Bonnier News Lifestyle. Du säger inget om vad ni eller News Lifestyle betalar till enskilda fotografer
och artikelförfattare för detta men vi har anledning att anta att ni tänker er att ersättningen till upphovsmannen för detta
ska vara noll (0). För Journalistförbundet och Frilans Riks inom förbundet är det en prioriterad fråga att texter och bilder
har ett ekonomiskt värde, att ersättningen för den återanvändning som du berättar om rimligen aldrig kan vara noll. För
din kännedom arbetas det just nu inom regering och riksdag med att införa EU:s direktiv om den digitala gemensamma
marknaden, ett direktiv som innehåller regler som innebär att ersättning för upphovsrättslig användning aldrig kan eller
få vara noll kronor.
Journalistförbundet kommer under nästkommande år att särskilt driva fall för enskilda upphovsmän gentemot
medieföretag, såsom ditt företag, som direkt planerar sin verksamhet utifrån att texter och bilder är gratis. En
rekommendation från vår sida är att din lokaltidning redan nu börjar budgetera för att ni kommer att bli tvungen att
betala om ni använder er av featurematerial som t ex frilansare skapat, material som de ”sålt in” till andra företag inom
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Bonnier-koncernen.
Stockholm den 17 december 2019
Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks inom Journalistförbundet
VD Jannick Hansen har inte besvarat brevet.
Tidningen Syre
Tidningen Syre ingår i Mediehuset Grönt och betalar enligt den enkät Frilans Riks gjorde i början av 2019 starkt
varierande och låga arvoden, och använder fulavtal vid inköp av frilansmaterial. Bara några få av de som svarat på
enkäten ville att förbundet skulle företräda dem i förhandlingar med Mediehuset Grönt.
Frilans Riks har initierat och startat ett nätverk. Journalistförbundet har inlett samtal med Mediehuset Grönt om
arvoden och upphovsrätt Det bör dock bör tilläggas att Syre är på fallrepet efter att ha blivit av med sitt presstöd.
AGA-gruppen
AGA-gruppen – den aktionsgrupp som för några år sedan bildades för att motarbeta fulavtal, och med representanter
från Frilans Riks, Journalistförbundet, Sveriges fotografers förbund (SFF), Bildleverantörernas förening (BLF) och Svenska
Tecknare – har hållit regelbundna möten under året. Arbetet syftar till att dels informera varandra om fulavtal som
dyker upp på organisationernas avtalsområden, dels följa upp det protokoll AGA-gruppen har med Aller Media om
vidareanvändning av frilansmaterial. Ett par gånger om året håller AGA-gruppen avstämningsmöten med Aller Media
för att se hur överenskommelsen efterlevs och framföra eventuella klagomål från medlemmar.
Arbetet under året har varit inriktat på att omförhandla det tolkningsprotokoll AGA-gruppen undertecknat med Aller
Media eftersom gruppen anser att Aller tolkar förutsättningarna på ett sätt som inte avsågs när protokollet skrevs.
TT Feature
Frilans Riks har under året stöttat ett nätverk av frilansar som har kämpat för höjda arvoden för uppdrag för TT Feature.
Under våren 2018 fick Frilans Riks uppmärksammat att arvodena på TT hållits orimligt låga. Förbundet gick in och förde
förhandlingar under sommaren det året utan något allmänt tillfredsställande resultat.
Arbetet i nätverket har fortsatt och Frilans Riks har nu löpande kontakt med arbetsplatsklubben som bland annat fört
upp frilansares villkor vid möten med TT-ledningen. Arbetsplatsklubbens arbetsmiljöenkät till de anställda kommer också
att skickas ut till frilansare under våren.
Public Service, radionätverket
För ett antal år sedan ägde möten rum mellan några av dem som frilansar för Sveriges Radio representanter för
företagets ledning. Frilans Riks beslutade att försöka få till en fortsättning på dessa genom att skapa ett nätverk av
radiofrilansar och begära en ny omgång möten med SR. Potentiella nätverksmedlemmar kontaktades i olika kanaler och
intresserade ombads fylla i en enkät och bjöds därefter in till en sluten grupp på Facebook.
Gruppens medlemmar diskuterade där vidare innan ett antal medlemmar träffades i Stockholm för att göra upp en
plan inför det fortsatta arbetet. Mötet i Stockholm resulterade förutom i erfarenhetsutbyte också i en lista på prioriterade
frågor och en agenda för det ett första tänkt möte med SR som därefter kontaktades. Trots en inledningsvis långsam
reaktion från SR lyckades Lasse Edfast och Lars Lovén som representerade gruppen, efter ett antal möten med företaget
skapa en bra grund för konstruktiv dialog.
Efter många år av usla arvoden, systematiska fulavtal och allmänt dåliga förhållanden för dem som frilansar för SR,
finns nu ett nätverk kring en Facebookgrupp, med stöd från Frilans Riks. FB-gruppen fungerar dels som ett forum för
radiofrilansarna kring alla möjliga frågor men också som ett verktyg att organisera frilansfackligt arbete. Med Lovén och
Edfast som representanter har nätverket haft ett antal möten med företrädare för SR:s ledning, något som lett till att ett
samtal mellan SR som beställare och frilansarna som uppdragstagare kunnat inledas. Detta har resulterat bland annat i
en utbildningsdag kring frilansfrågor för programchefer.
Efter önskemål från Sveriges Radio bildades så i slutet av 2019 intresseföreningen Radiofrilansarna eftersom
SR önskade en förhandlingspart som officiellt är knuten till Journalistförbundet. Samarbetet mellan Frilans Riks och
intresseföreningen kommer att fortsätta även under kommande verksamhetsår. Resultatet är mycket glädjande eftersom
det tidigare varit oerhört svårt att organisera ett frilansfackligt arbete inriktat på SR.
Smart
Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt deltog i maj i en up-start och workshop på frilanskooperativet och faktureringsservicen Smart i Stockholm. Anledningen till besöket var att ha ögonen på hur en faktureringsservice kan fungera sedan
Frilans Riks årsmöte skickat en motion till förbundsstyrelsen om detta, och som förbundsstyrelsen tog i maj.
Smart är en frilanskooperativ idé om att bilda nätverk, dela på administration med mera. Gert Lundstedt var enda
journalisten vid mötet, övriga var artister och egenföretagare inom teater och film, designer, författare. I samtal med en
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av de drivande inom Smart framkom att faktureringsservicen varit igång sedan 2012 – hon kunde inte ange en siffra för
hur många som använder servicen, men att de i snitt hjälper en i veckan med att övertyga a-kassan (Unionen) om att
personer ska ha rätt till a-kassa.
LO-Mediehus
Vi har under året fortsatt arbetet med att tillsammans med fackklubben på LO-mediehus skapa ett avtal för frilansar som
arbetar för dessa tidningar. Syftet är naturligtvis att få till ett avtal som är gynnsamt för våra medlemmar. Det är i detta
sammanhang extra viktigt med ett avtal om vidarepublicering, eftersom LO-mediehus tidningar börjat samarbeta allt mer
om material.
Frilans Riks förhoppning är att om vi kan få till stånd ett bra avtal för frilansarna på LO-mediehus – där vi har stöd av
arbetsplatsklubben och välvilliga redaktörer – kan det få positiva konsekvenser även för branschen i övrigt. Just nu ligger
frågan hos fackklubben på LO-mediehus som diskuterar det förslag till avtal som vi i Frilans riks presenterat för dem.

Redaktörsbrev och debattartikel
Frilans Riks har mellan november och januari skickat ut ett sjuttiotal brev till redaktörer på Dagens samhälle, Bonnier
Magazines & Brands, Egmont, och Aller för att lyfta justa arvodesnivåer:
Till dig som arbetar med frilansjournalister
Hej,
Vi i Frilans Riks inom Journalistförbundet skriver till dig som arbetar med frilansjournalister – reportrar och fotografer –
för att informera om de verktyg Journalistförbundet tagit fram för att räkna ut schyssta arvodesnivåer.
Frilanskalkylatorn hjälper dig att enkelt räkna ut ett frilansarvode som motsvarar vad en anställd journalist tjänar. Här
hittar du Frilanskalkylatorn: www.sjf.se/frilanskalkylatorn
Medan Journalistförbundets frilansrekommendation fungerar som ett riktmärke för frilansarvodet kopplat till
en genomsnittslön för en anställd reporter/fotograf. Här hittar du Frilansrekommendationen: www.sjf.se/frilans/
frilansrekommendationen
Har du frågor eller vill diskutera något? Tveka inte att höra av dig till mig:
gert.lundstedt@gmail.com
Vänliga hälsningar
Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks

ALIS
ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk som tillsammans med sina stiftarorganisationer verkar för att
upphovspersoners rättigheter och intressen respekteras. Så här beskriver sig ALIS:
ALIS fungerar även som ett serviceorgan för den som vill använda en text. ALIS har möjlighet att teckna avtal och
utfärda tillstånd för ett flertal litterära upphovspersoner. Detta innebär att ALIS kan ge en användare ett enskilt tillstånd
som bara gäller en upphovsperson och ett av dennes verk men ALIS har också möjlighet att teckna stora kollektiva
licensavtal rörande vidareanvändning av litterära rättigheter i de fall då det bättre lämpar sig med masslicensiering
än med styckelicensiering. ALIS utlöser även avtalslicenser på textområdet samt hanterar individuell utbetalning av
upphovsrättsersättning.
Journalistförbundet är en av ALIS stiftarorganisationer. Frilans Riks har ett intresse av att säga upp de så kallade
fulavtalen som mediehus i Sverige skrivit med enskilda frilansjournalister. Vi har därför under året fört samtal med ALIS
om organisationen kan bli en partner för oss att bevaka vår upphovsrätt när EU:s upphovsrättsdirektiv är på plats 2021.
Samtalen om detta mellan Frilans Riks, Journalistförbundet och ALIS fortsätter.

Frilansrekommendationen
Förbundsstyrelsen beslutade att höja den så kallade Frilansrekommendationen, alltså riktmärket för frilansarvoden
med 1,8 procent till 1 014 kronor per den 1 januari 2019 och per den 1 januari 2020 höjdes den med ytterligare 2,3
procent till 1 038 kronor. Dock har många frilansare en verklighet med uppdragsgivare som betalar långt under detta
riktmärke och ett prioriterat område för Frilans Riks styrelse är därför att på olika sätt verka för att arvodena höjs och att
ingen uppdragsgivare betalar under Frilansrekommendationen.
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Frilansstrategin
Under året slutförde Frilans Riks och Journalistförbundet Frilans en revidering av Frilansstrategin, som publicerades under
hösten.
Journalistförbundet ska arbeta målmedvetet och trovärdigt med frilansfrågor. Det görs bäst när alla delar av förbundet
samarbetar och samordnar sina insatser. Det är därför viktigt att kansliet tillsammans med klubben (Frilans Riks) och
sektionerna (tidigare frilansklubbarna) kontinuerligt diskuterar och utvärderar det arbete och de vägval som görs kring
dessa frågor.
Under verksamhetsåret har detta skett och resulterat i en enklare och tydligare strategi för alla parter. Den sammanfattas nu på tre sidor istället för de tidigare sju och fokuserar i dag bara på arvoden och upphovsrätt, frilansarnas två
enskilt viktigaste frågor.

Kontakter med förbundets ledning och kansli
Frilans Riks har under året till varje styrelsemöte bjudit in Journalistförbundet Frilans för att stämma av och diskutera
aktuella frilansfrågor. På Journalistförbundet Frilans arbetar Victoria da Silva och Elisabet Wahl. Ny chef för Journalistförbundet Frilans efter Johan Lif är Petteri Flanagan Karttunen.
Avsikten med de återkommande mötena är att bevaka frilansfrågorna på bästa sätt och få samarbetet mellan Frilans
Riks och kansliet att fungera så effektivt som möjligt. Diskussioner har på Journalistförbundet Frilans initiativ förts om hur
arbetet kan förbättras.
I förbundsstyrelsen sitter frilansarna Katarina Bjärvall och Gert Lundstedt. Gert har under 2019 dessutom suttit i
Arbetsutskottet som bereder aktuella ärenden inför förbundsstyrelsemötena.
Frilans Riks har under året lagt ned mycket tid på att inför kansli och ledning försvara vårt verksamhetsbidrag från
förbundet. Vikande medlemssiffror har skapat oro och rest frågan om nedskärningar av Journalistförbundets budget.
Nedskärningen av Frilans Riks verksamhetsbidrag blev slutligen 27 000 kronor – från 427 000 till 400 000 kronor.
Nedskärningen ska ses i perspektiv av att verksamhetsbidraget procentuellt skurits ned mer än andra delar av förbundet
trots att Frilans Riks inte förlorar medlemmar. Dessutom saknar frilansare betald facklig tid eftersom vi inte omfattas av
förtroendemannalagen.
Det senaste decenniet har verksamhetsbidraget dragits ned till närapå hälften, från 750 000 till 400 000 kronor.
Vilket betyder mindre tid för frilansfackligt arbete.
Andra frilansfrågor vid sidan av verksamhetsbidraget som tagits upp och diskuterats i förbundsstyrelsen under året är
bland annat fulavtal, upphovsrätt och leveransbojkott.

Avtalskonferensen
Leonarda Arcidiacono och Henrik Simonsen representerade Frilans Riks vid Journalistförbundets avtalskonferens i
december. Även frilansarna Gert Lundstedt och Katarina Bjärvall i egenskap av ledamöter i förbundsstyrelsen deltog i
konferensen.
Frilansföreträdarna deltog i samtal och nätverkade med företrädare för ett antal arbetsplatsklubbar och beskrev
frilansares situation. Det finns fortfarande bland anställda en bristande insikt i hur frilansande generellt fungerar. Det är
också tydligt att de anställda mycket mer än tidigare dignar under pålagor från arbetsgivarna.
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Motioner till 2019 års årsmöte
Till årsmötet 2019 hade nio motioner skickats in. Två av dem antogs av årsmötet och skickades vidare till
Förbundsstyrelsen. Motionerna och svaren på dem finns att läsa här nedan.
Klimatpolicy flygresor
På årsmötet antogs den del av Mellannorrlands motion om klimatpolicy flygresor som föreslog att Journalistförbundets
resepolicy skulle anta skrivningar om att:
• ge utrymme för att välja tåg/buss vid stipendieresor
• slå fast att tåg/buss är att föredra vid alla resor om det inte finns synnerliga skäl för att välja flyg.
De skrivningarna skickades vidare till Förbundsstyrelsen. Det visade sig att Förbundsstyrelsen parallellt satt igång
ett arbete för att dels just ändra förbundets resepolicy för att minska flygresorna, dels undersöka möjligheten att
klimatkompensera.
I förbundets resepolicy har nu gjorts ändringar med avsikten att minimera flygresorna. Vad gäller att klimatkompensera så utreder förbundet fortfarande detta då det visat sig svårt att avgöra vad som är en bra klimatkompensation.
Yrkesetiken
Två motioner till årsmötet tog upp yrkesetiken. De motionerna fick Frilans Riks i uppdrag att baka ihop till en och skicka
till förbundsstyrelsen för att ge Yrkesetiska nämnden i uppdrag att dels ta fram en yrkesetisk vägledning i motionernas
anda, dels utreda om specifika råd behöver tas fram för journalister med olika inriktning.
Detta arbete har Yrkesetiska nämnden slutfört och förbundsstyrelsen väntas snarast fatta ett beslut om det framtagna
materialet.
Hållbar avtalsmarknad
En motion tog upp journalistiska principer för en hållbar avtalsmarknad. Årsmötet biföll den del av motionen som
uppmanade Journalistförbundet Frilans att inspireras av Svenska Tecknares 15 principer.
En uppmaning Frilans Riks skickat vidare till Journalistförbundet Frilans. Övriga motioner ansågs av Frilans Riks
styrelse besvarade och antogs så av årsmötet.
Faktureringstjänst
Svar från förbundsstyrelsen på motion från Frilans Riks om faktureringstjänst:
Bakgrund; Frilans Riks har vid sitt årsmöte den 25 mars 2019 beslutat skicka en motion till FS om faktureringstjänst för
frilansjournalister. Motionen lyder: Om faktureringstjänst för frilansjournalister.
Mycket tyder på att det finns allt fler frilansare som inte driver sin verksamhet genom eget företag utan som
a-skattare. Särskilt verkar detta gälla unga frilansar som är på väg att etablera sig. Av allt att döma är det många av
dem som anlitar faktureringsbolag av typen Frilans Finans. Det är problematiskt på flera sätt, och Frilans Riks styrelse
skulle därför vilja att förbundet utreder möjligheterna att förbundet själv erbjuder en liknande faktureringstjänst till
medlemmarna.
Finländska journalistförbundet driver en tjänst av detta slag, kallad Mediakunta (Medielaget på svenska), som Frilans
Riks på uppdrag av årsmötet 2018 har tittat närmare på. Kort kan sägas att den verksamheten, som drog igång 2017,
bygger på att medlemmarna är anställda av Mediakunta som därmed åtar sig arbetsgivarskyldigheterna.
Anslutningsavgiften är 99 euro (ej återbetalningsbar) och utöver det betalar medlemmen en avgift på åtta procent av
de arvoden som bolaget fakturerar för medlemmens räkning. Arvodet betalas sedan ut i form av lön från Mediakunta
två gånger i månaden.
Mediakunta erbjuder också en del andra tjänster, som marknadsföring, uthyrning av arbetsutrustning, nätverkande
och kurser. En del av det sköts ju i Sverige i dag av Journalistförbundet Frilans (Servicebolaget). Mediakunta är ickevinstdrivande. Antalet medlemmar är runt 200, motsvarande drygt tio procent av de 1 800 frilansar som hör till
finländska journalistförbundet.
I Sverige erbjuder Teaterförbundet och Musikerförbundet sina medlemmar liknande typer av faktureringstjänster.
Frilans Riks menar att en faktureringstjänst i förbundets regi skulle kunna vara användbar och attraktiv för de frilansar
som i dag använder Frilans Finans och liknande tjänster. Vi föreställer oss att tjänsten skulle kunna locka yngre personer
och få dem att vilja bli medlemmar. En rekryteringssatsning, med andra ord. Men det finns också komplicerade frågor
som behöver besvaras. Skulle tjänsten driva som fristående bolag eller som en del av Journalistförbundet Frilans? Skulle
både a-skattare och F-skattare erbjudas tjänsten? Hur påverkas möjligheterna till a-kassa? Hur samspelar en sådan tjänst
med konkurrenslagstiftningen?
Frilans Riks föreslår Journalistförbundets förbundsstyrelse besluta: att utreda möjligheterna att starta en faktureringstjänst.
Förbundsstyrelsen svarar; FS delar er uppfattning att vi bör undersöka den här frågan närmare. Ett sådant arbete
pågår redan inom ramen för Journalistförbundet Frilans. Vi kommer att samla in kunskap både om befintliga ”egenanställningslösningar” i Sverige (Teaterförbundet och Musikerförbundet), samt om Mediakunta. Vi kommer även att
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titta på alternativa medlemserbjudanden, som avtal med bokföringsservice, som skulle kunna tillgodose motsvarande
intressen hos nyblivna frilansmedlemmar utan att förbundet behöver hamna i den potentiellt komplicerade situationen att
åta sig ett arbetsgivaransvar för vissa av sina medlemmar. Vi räknar med att detta utredningsarbete kommer att bedrivas
under hösten 2019.
Samarbeten mellan frilansar och arbetsplatsklubbar
Svar från förbundsstyrelsen på motion från Frilans Riks om samarbeten mellan frilansar och arbetsplatsklubbar.
Bakgrund; Frilans Riks har vid sitt årsmöte den 25 mars 2019 beslutat skicka en motion till förbundsstyrelsen om
samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilanssektioner. Motionen lyder:
Okunskapen hos arbetsplatsklubbar om frilansarnas arvoden och villkor är generellt fortsatt stor. Det är erfarenheter vi
har dragit genom samtal och möten med arbetsklubbar och det är något som vi som frilansfackliga tycker är oroande
och anmärkningsvärt. Det är också viktigt att Journalistförbundet, som är ett yrkesförbund för samtliga journalister oavsett
anställningsform, lyfter hur de anställdas villkor hänger ihop med frilansarnas villkor – oskäliga frilansarvoden (vilket blir
billigt för uppdragsgivaren) innebär ökad risk för färre antal anställda.
Journalistförbundets olika delar har på åtskilliga sätt arbetat med upplysning, information och kommunikation kring
det här temat under lång tid. Ett sådant strukturerat arbetssätt för ett antal år sedan fick namnet Solidaritetskampanjen
och var ett organiserat sätt för arbetsplatsklubbar, frilansklubbar och förbundet centralt, ofta genom FS-ledamöter, att
träffas för att:
• kartlägga hur stort anlitande av frilansar var på respektive arbetsplatser
• skaffa sig en bild av arvodering och andra villkor för de frilansar som anlitades
• hitta sätt att arbeta för en förbättring
Det arbetet gjordes runt om i landet och såg lite olika ut – ibland samlades flera förtroendevalda kring medier inom
ett geografiskt möte, ibland träffades man runt en enskild uppdragsgivare. Arbetet rann efter något år ut i sanden och
annat arbete prioriterades. Frilans Riks startade sedan arbetet ”I samma båt” där bland annat ett lyckat möte hölls i
Malmö 2014 med arbetsplatsklubbar och förbundsstyrelsen.
Bristen på långsiktigt samarbete kvarstår dock och blir allt mer besvärande för ett förbund som organiserar
journalister oavsett anlitandeform. Vi anser inte att förbundet som helhet har hittat ett bra sätt att bibehålla detta arbete
som en naturlig och integrerad del av verksamheten. Frilans Syd skulle självklart vara med och arbetar aktivt i ett sådant
arbete. Det är dock orealistiskt att frilansar mäktar med att organisera, mobilisera och hålla liv i ett sådant arbete på
egen hand. Detta är ett arbete för Journalistförbundets alla delar tillsammans. Frilans Riks föreslår Journalistförbundets
styrelse att besluta:
• att FS ger uppdrag åt kansliet att i samarbete med andra relevanta delar av förbundet arbeta fram ett
strukturerat samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar, frilanssektioner och förbundet centralt för att
stärka och medvetandegöra frilansarnas villkor och position och därmed också värna de anställdas arbeten
och villkor
Förbundsstyrelsen svarar; Tack för er motion. Journalistförbundets kansli arbetar med att koordinera uppkommande
frilansrelaterade fackliga frågor med hänsyn till de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. I vissa frågor är
det helt naturligt att förbundet från central nivå söker en kontakt med arbetsplatsklubben. Andra frågor har mer eller
mindre tillkommit på initiativ från arbetsplatsklubben i samarbete med frilansklubben eller med berörda frilansar. Och i
ytterligare vissa frågor saknas arbetsplatsklubb, eller så har inte arbetsplatsklubben förutsättningar att ta sig an frågan,
och en större del av arbetet får bedrivas utifrån centrala resurser.
Det är viktigt att i varje ärende ha en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna, för att uppnå bästa resultat.
För detta ändamål håller vi också på att se över förbundets frilansstrategi, och räknar med att fatta beslut om ett
uppdaterat dokument under året. Vår uppfattning att frågan om samarbete mellan frilansar och anställda, och deras
respektive organisatoriska delar inom förbundet, är ständigt närvarande inom verksamheten, men att förutsättningarna
skiljer sig så mycket från fall till fall att det inte är meningsfullt att initiera något övergripande strukturerat
samverkansarbete på det sätt som motionen föreslår. Däremot välkomnar vi en fortsatt dialog med Frilans Riks om hur vi
bäst samordnar våra fackliga krafter.

Trygghetsfrågor
Hot och hat mot journalister
Frilans Riks ordförande var den 14 februari 2020 inbjuden till ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister.
Inbjudan kom från Kultur- och Justitiedepartementen och samtalet leddes av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
och Inrikesminister Mikael Damberg. Vid deras sida som sakkunnig fanns rikspolischefen Anders Thornberg.
Utöver Frilans Riks och Journalistförbundets Ulrika Hyllert och Tove Carlén fanns ett tungt artilleri makthavare runt
bordet: chefer och vd:ar för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion, TV4, Utgivarna, TU-medier i Sverige,
Sveriges Tidskrifter, Göteborgs universitet, Medieinstitutet FOJO, Prevent och Totalförsvarets forskningsinstitut. Var och en
fick tre minuter på sig att sammanfatta läget på sitt område. Först ut var Journalistförbundet och sedan Frilans Riks.
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Vi förväntades kunna ge bilden från fältet. Det gjorde vi. Frilans Riks belyste situationen med några konkreta exempel
på hur det ser ut för frilansar jämfört med för anställda, och att frilansen i hot- och hat-situationer varken kan räkna
med en säkerhetsavdelning eller redaktion som backar upp. Vilket leder till självcensur och att alltfler frilansare undviker
att skriva om ämnen man vet genererar, eller tror kan generera hot och hat. Man tystnar. Somliga lämnar yrket och
skolar om sig, medan andra väljer att rapportera om annat. Inte bara journalisterna tystnar: samhället tystnar. Det är ett
demokratiproblem.
Mikael Damberg berättade vid mötet att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning för att se över
möjligheterna att öka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner, däribland journalister. Vilket
förbundet och Riks välkomnar. Efteråt underströk kultur- och demokratiministern, Amanda Lind för Frilans Riks ordförande
att frilansperspektivet är viktigt.
Nu väntar vi på lagstiftning och verkstad.
Göteborgs-Posten
I början av 2019 genomförde Frilans Riks, i samarbete med Västra Frilansklubben och journalistklubben på GP, en
undersökning av frilansars villkor gentemot tidningen. Detta i ljuset av flera omorganisationer samt rekonstruktionen
2016, som i hög grad påverkade frilansars ekonomi.
Frågorna som ställdes var:
• Vilken typ av uppdrag har du utfört åt GP?
• Vilka redaktioner på GP har du arbetat för?
• Hur har du upplevt kontakten med GP, gällande exempelvis kommunikation, bemötande, fakturafrågor,
avtalsfrågor och arvoden?
• Har du någon gång lyft eventuella synpunkter med personal på GP (till exempel fackliga representanter,
redaktionsledning, inköpande redaktör, annan)?
• Övrigt?
Frågorna skickades ut till Frilans Riks medlemmar samt spreds i sociala medier. Både medlemmar och andra frilansar,
både skrivande journalister och fotografer, hade möjlighet att svara.
Flera för frilansarna gemensamma och seriösa problem kunde identifieras, exempelvis vad gäller kommunikation,
ansvarsfördelning och fakturarutiner. Det blev också tydligt vilka redaktörer som lyckas särskilt väl i sina kontakter med
frilansar.
Vi fick in runt 50 svar som sammanställdes och presenterades i anonymiserad form för chefredaktören. Efter detta
har uppföljande möten hållits mellan representanter från Frilans Riks, Västra Frilansklubben samt journalistklubben på
GP. Arbetet påbörjades med en ny frilanspolicy på GP, och Journalistförbundet Frilans har erbjudit sig att hålla en kurs
för redaktörer, om frilansar och frilansvillkor. På grund av omorganisation på GP har arbetet pausats. Vi följer upp
fortlöpande.
Samarbetet mellan Frilans Riks, den lokala frilanssektionen och journalistklubben hos en av de viktigaste medieaktörerna
i Västsverige har fungerat väl. Vi hoppas på fler sådana samarbeten framöver. Vi vill se fler välfungerande kontakter
mellan de olika delarna av fackföreningsrörelsen, där anställda och frilansar gemensamt kartlägger och följer upp de
frågor som är av största betydelse för frilansars arbetsvardag.
Freelance Expert Group (FREG)
Katarina Bjärvall representerade SJF och förbundsstyrelsen på ett möte med FREG, ett samarbetsorgan för europeiska
frilansjournalister, på EFJ:s kontor i Bryssel den 24 oktober 2019. Tolv kollegor från tio länder fanns på plats.
Vid mötet berättade juristen Sara Bouchetob att det nya upphovsrättsdirektivet har visat sig innehålla många kryphål när det nu praktiseras i det enda land som hittills har ratificerat det, Frankrike. De digitala jättarna sitter på all
information om hur mycket material som länkas och vart – och den informationen håller de för sig själva. Google
vägrar att betala och Le Monde med flera medier vill till varje pris fortsätta att länkas från Google, så hellre än att ta
strid avsäger de sig de pengar de har rätt till genom direktivet. I de fall jättarna betalar behåller mediehusen pengarna
istället för att skicka dem vidare till upphovspersonerna.
Renske Heddema, frilans från Nederländerna, berättade att nederländska frilansar under en dag i början av 2019
genomförde en bojkottaktion mot vissa medier**. 175 journalister deltog. Resultatet var blygsamma arvodeshöjningar,
men inga framsteg alls när det gällde upphovsrätt.
Lars Hansen från Tyskland berättade att även där har frilansar strejkat och framför allt solidariskt stött strejkande
anställda genom att vägra sälja material under pågående strejk.
Maria Markus från Finland redogjorde för en enkät som har visat att finländska frilansares inkomster har stigit med
över 2 000 euro per år, vilket förklaras av att många har börjat jobba med PR. 71 procent av medlemmarna är nöjda
med att vara frilans, de vill inte ha en anställning.
Andrus Klikunou berättade om situationen i Belarus där frilansar inte erkänns som journalister och har ofta dömts till
400–500 Euro i böter för sina publiceringar. Sådana böter har dock inte utdömts sedan i maj 2019, troligen efter ett
möte i den svenska riksdagen där Andrus deltog och där även representanter från den balarusiska regeringen fanns på
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plats. Han menar att det svenska stödet fick dem att backa. Regeringen i Minsk är särskilt lyhörd för påverkan från de
nordiska länderna. Andrus betonade också särskilt till Bjärvall vikten av att SJF och Frilans Riks fortsätter att stödja det
fristående belarusiska journalistförbundet BAJ inom de kanaler som Åsa Ohlsson har upprättat i Frilans Syd. Detta ger
stöd till 20–30 mycket utsatta frilansar.
*Frilans Riks styrelse deltog i januari 2020 i en av nederländska journalistförbundet organiserad protesaktion i sociala
medier där fackförbund runt om i Europa lade ut filmer för att påminna om ettårsdagen av bojkottaktionen. Frilans Riks
gjorde en minutlång hälsningsfilm från vårt styrelsemöte.
*Frilans Riks ordförande medverkade i maj i Forum Syds rundabordssamtal om journalisters situation i Centralasien i
maj 2019. Journalisterna Djumataeva och Bakhtiyar från Kirgizistan-Tajikistan sammanfattade kärnfullt eftermiddagen
så här; Integrera våra exiljournalister så de kan rapportera i sociala medier om vad som händer i väst och bryta
isoleringen.

Sektionerna
Medlemsantal i de olika sektionerna* inför årsmötet. Fjolårets antal inom parentes
Mälardalen
892
(900)
Syd 		
312
(312)
Västra 		
232
(237)
Allmänna klubben i Frilansdistriktet
41
(37)
Medietextarna
55
(47)
Mellannorrland**
43
(41)
Östergötland
34
(31)
Norrbotten
13
(15)
Värmland
20
(19)
Västerbotten
24
(25)
*Efter att omorganiseringen som beslutades vid senaste kongressen trätt i kraft kallas nu klubbarna officiellt för sektioner.
**Mellannorrland beslutade vid sitt årsmöte att byta namn till Södra Norrlands frilanssektion.
In- och utträden för frilansmedlemmar 2019 							
Månad Inträden Utträden Differens Orsak till utträde Kvar i yrket Bristande bet. Byter bransch
Avreg./avliden
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

6
7
11
7
4
6
5
4
12
15
9
13

17
10
17
11
15
7
6
11
10
4
12
8

-11		
5
2
-3		
2
3
-6		
4
3
-4		
3
1
-11		
5
4
-1				
-1		
1
1
-7		
2
5
2		
2
5
11		
2		
-3		
3
3
5		
1
2

10
5
10
6		
5		
7
3		
4
2		
2
6
5

Antal:

99

128

-29		

65		

30

29

1
1
1
1

4

Sektionsbidrag (tidigare klubbidrag)
Under 2019 har 27 950 kronor betalats ut i sektionsbidrag. Följande sektioner har fått bidrag till olika arrangemang
och aktiviteter:
Mellannorrland 2 250 kr Skrivarkurs.
Syd
6 000 kr Seminariet “Journalistik utanför storstäderna” 25–26 oktober.
Västerbotten
5 000 kr Höstseminarium.
Västra
7 500 kr Frilansdagen 7 oktober. Handlade bland annat om skillnaden mellan journalistik och content.
Medietextarna 7 200 kr Halva kostnaden för att arrangera ett internationellt fackligt möte för medietextare.
Samarbete med och stöttning av sektionerna
Efter Frilans Riks årsmöte 2019 beslutade nya styrelsen att avsätta resurser och möjliggöra för ordförande att under
året besöka samtliga sektioner. Avsikten var att bättre lära känna varandra och få tid för diskussioner om hur vi på
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riks- och regional nivå kan arbeta närmare varandra för bästa medlemsnytta. Det är ett imponerande arbete som varje
sektion visat upp utifrån sina resurser och förutsättningar; hur var och en drar sitt strå till stacken för det gemensamma
frilansfackliga arbetet. Verksamheten i sektionerna – mindre som större, i stad som på landsbygd – utmärks av stort
engagemang utan vilket vi inte skulle få något gjort. Ordförande har rapporterat från sina besök till samtliga sektionsordförande, liksom att sektionerna under året med varandra delat med sig av det som görs lokalt.
Den 15–16 juni 2019 stod Frilans Rikssektionen Medietextarna värd för AVTE:s årsmöte i Stockholm, i samband med
konferensen Media for All 8, 17–19 juni, där AVTE dessutom ordnade ett seminarium om facklig organisering av
frilansar. AVTE är en federation av yrkes- och fackförbund för audiovisuella översättare i 14 europeiska länder som
Medietextarna ingår i.
Linus Kollberg, ordförande i Medietextarna, rapporterade följande till Frilans Riks hemsida:
Det internationella samarbetet är av stor vikt för oss. Flera av de projekt vi har arbetat med de senaste åren har
tillkommit efter inspiration från och i samarbete med våra europeiska kollegor. Bland annat gäller detta vår branschstandard för god undertextning, vårt upprop till filmskapare att lägga större vikt vid undertexter och våra fortlöpande
kontakter med branschjätten Netflix.
Nätverk i norr. Att frilansa i norra Sverige innebär många utmaningar på grund av stora avstånd och få frilansar.
Nätverkande, information och idé/kunskapsutbyte skulle kunna underlättas med ett gemensamt digitalt forum för
Norrbottens, Västerbottens och Mellannorrlands sektioner. När vi under året undersökte om de är intresserade av ett
sådant nätverk var alla tre positiva vid de första kontakterna. Mellannorrland föreslog att man kunde utöka Mellannorrlands Facebook-grupp till att omfatta alla tre sektionerna. Dock röstade Mellannorrlands årsmötesdeltagare ned
förslaget i februari och arbetet med att skapa ett nätverk för norra Sverige fortsätter.
Allmänna sektionen
Frilansar baserade utomlands tillhör ofta Allmänna sektionen, men de senaste åren har det knappt funnits någon aktivitet
i den sektionen. Frilans Riks har tidigare noterat utbredd vilja att ha en mer aktiv klubb som skulle jobba med frågor
kring utlandsfrilansande, vilket i sig är glädjande. På grund av tidsbrist har arbetet tyvärr inte kommit längre än så, men
för kommande styrelse finns en bra grund att utgå ifrån, dock bygger det på att några av utlandsfrilansarna vill göra det
mesta av arbetet eftersom det inte är Frilans Riks uppgift att driva lokala sektioner.

Sociala medier och andra informationskanaler
Hemsida
Hemsidan rullar på som vanligt. Vi har dock ökat publiceringstakten under 2019. Hemsidan hittas på frilansriks.se
Vi kommer att publicera en FAQ på Frilans Riks hemsida, frilansriks.se. Där kommer det att finnas svar på några
av de frågor som återkommande dyker upp i de forum där frilansar diskuterar, eller hänvisningar till de instanser som
lämpar sig att svara.
Frilans Riks hemsida är i dagsläget illa anpassad för läsning via mobil. Detta kommer att förändras under 2020.
E-postlistor
Frilans Riks förfogar över ett antal mejllistor, där bland annat frilansar knutna till olika publikationer och förlag kan
diskutera aktuella frågor. Dessa är Allernet, Bonnier, Expressenmagasin, Ff-listan (för fackligt förtroendevalda),
Forma, Fotograf, Frilansvast, Fulavtal, Gp, Gpnamn, Gputland, Lrfmedia, Mittmedia-frilansar, Natverketettan, Radio,
Snackbar, Tvadagar, Utland, P2-listan, för p2-dokumentärfrilansare. De nyare listorna är Upphovsrättslistan, en lista för
upphovsrättsansvariga i sektionerna, respektive Jamstalldhetsombud, för jämställdhetsansvariga i sektionerna.
För alla frågor som rör listorna hänvisas till admin@frilansriks.se.
Sociala medier med mera
Det finns även Facebook-grupper för frilansar för Bonnier, Aller, Elle, Egmont och DN och för dem som drabbades av
Stampens rekonstruktion.
Frilans Riks sköter också gruppen Frilans Riks – Journalistförbundet för och av frilansjournalister som är intresserade av
fackliga frågor. Anställda journalister som är fackligt förtroendevalda inom SJF är undantagna för att exempelvis lättare
kunna arbeta med frilansarnas frågor via arbetsplatsklubbarna. Journaliststudenter hälsas också välkomna eftersom det
är viktigt att just de lär sig att ta betalt liksom att måna om upphovsrätten för att undvika att marknaden dumpas.
I slutet av februari 2020 bestod gruppen av 1 224 medlemmar (1 189 i februari förra året).
Styrelsen har en gemensam e-postadress, för att lätt kunna nås för allehanda frågor: info@frilansriks.se. E-post som
skickas dit hanteras av styrelseledamoten som administrerar mejllistorna, som vidarebefordrar till hela styrelsen
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fortlöpande, där ansvar för att besvara eventuella frågor fördelas.
Styrelsens uppdateringar kring aktuella fackliga och journalistiska frågor återfinns på hemsidan frilansriks.se. De lokala
sektionerna har möjlighet att annonsera där inför sina arrangemang, vilket uppmuntras av styrelsen.
Internt i styrelsen arbetar vi fortlöpande för säkrare sätt att hantera dokument och smidigare sätt att hantera arbetsflöden
och kommunikation, till gagn för både nuvarande och kommande styrelser.
Under verksamhetsåret 2019–2020 har styrelsen arbetat aktivt för ökad närvaro i sociala medier. En strategi för den
digitala kommunikationen har skrivits. Den innefattar dels mer närvaro i de sociala kanalerna, och dels att dela/gilla
relevanta konton mer.
Nyheter från Frilans Riks, Journalistförbundet Frilans och andra relevanta aktörer förmedlas regelbundet via Twitter,
twitter.com/frilansriks. Där delar vi även allt som läggs ut på hemsidan.
Frilans Riks har under verksamhetsåret förverkligat
idén om att regelbundet uppmuntra frilansar att ”ta
över” Instagramkontot @frilansriks och berätta om sitt
frilansliv och/eller aktiviteter där frilansar deltar. Under
verksamhetsåret har tolv frilansar tagit över kontot en till
två veckor var: Marja Beckman, Maria Eremo, Mattias
Lundblad, Beata Hansson, Hasse Hedström, Maria Lundin
Osvalds, Emilia Söderholm, Bella Stenberg, Gert Lundstedt,
Bengt Eriksson, Julia Atiyeh och Mats Karlsson. Däremellan
har vi delat annat som har hänt under året.
Vid verksamhetsårets början hade vi cirka 150
följare, nu har vi 224. 46 procent av följarna kommer
från Stockholmsområdet, nio procent från Göteborg,
sju procent från Malmö, två procent från Umeå och en
procent från Karlskrona. Majoriteten av följarna är mellan
25 och 54 år (fördelningen ser ganska jämn ut i dessa
åldersgrupper). 66 procent är kvinnor och 34 män.
Journalisten
Annonseringen i år har begränsat sig till Journalisten
nr 2 med utgivningsdag den 13 februari, det vill säga i
god tid inför årsmötet den 16 mars. Då tidningen går ut
till förbundets samtliga medlemmar innehöll annonsen,
utöver kallelsen med årsmötesrelaterad information, puffar
för Årets frilans respektive Årets redaktör samt – nytt för i
år – Årets fulavtal. Resultatet mätte 102 mm x 134 mm, en
fjärdedelsannons, och fanns att hitta på sidan 27.

Årets frilans 2020 och Årets redaktör 2020 presenteras
i samband med Frilans Riks årsmöte den 16 mars. Pris
till Årets frilans är, utöver ett diplom, ett års gratis
E
företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt
R
2 000 kronor i stipendium från det överskott som har blivitA
S
från den företagsförsäkring som Journalistförbundets
ES
medlemmar har hos Gefvert. Utmärkelsen Årets frilans
R
l
delas ut till en medlem som har bidragit positivt,
genom
T P s avt a
ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta
U ilans Rikför
l
u
r
kollektivet. Till Årets redaktör utses en redaktör Fsom Fär
s
ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör
et
År ger
som till exempel respekterar frilansrekommendationen,
konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att
återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar
positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.
Nomineringar tas emot senast den 24 februari. Nytt för i år:
fulavtalet som tar priset. Läs mer om allt på frilansriks.se!
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Nordiskt samarbete
Henrik Simonsen har varit Frilans Riks ledamot i den nordiska kommittén tillsammans med företrädare för de nordiska
frilansfackliga organisationerna. Kommitté har sammanträtt en handfull gånger under verksamhetsåret. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna, under 2019 var Danmark ordförande och anordnade i september det årliga
nordiska toppmötet där Henrik Simonsen, Gert Lundstedt och Gunilla Kracht deltog från Frilans Riks sida. Toppmötet
hade konkurrenslagstiftning som tema. Under 2020 har Norge ordförandeskapet.
Det nordiska samarbetet fortsätter att vara lärorikt och viktigt i en tid när de stora medieuppdragsgivarna verkar över
de nordiska landsgränserna.

Årets frilans och Årets redaktör
Priset Årets frilans, som delas ut till en medlem i samband med Frilans Riks årsmöte, består av ett års gratis företagsförsäkring sponsrat av Journalistförbundets samarbetspartner Gefvert Försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i
stipendium från det överskott som har blivit från den företagsförsäkring Journalistförbundets medlemmar har hos Gefvert.
Priserna har delats ut sedan 2002. Juryn bestod av frilansjournalisterna Göran Schüsseleder, Hans Månsson och Petter
Larsson, Årets frilans 2018.
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Frilans Riks styrelse under verksamhetsåret 2019–2020:
Gert Lundstedt (ordförande) Stockholm - Henrik Simonsen
(sekreterare) Hult - Hasse Hedström (kassör) Stockholm
Göran Schüsseleder Hägersten - - Agnes Arpi Göteborg Leonarda Arcidiacono Järna - Gunilla Kracht Malmö - Marja
Beckman Stockholm - Hannah Ohlén Järvinen (suppleant)
Malmö - Anna Persson (suppleant) Robertsfors.
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Till Årets frilans 2019 valdes Lena Wreede, allmän- samt miljö- och energijournalist, för sin kamp för bättre arvoden
på TT med motiveringen: Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp
kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och
med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon
tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina
kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.
Till Årets redaktör valdes Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer med motiveringen: Utöver
att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även
angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla
borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.
Juryn 2019 består av frilansjournalisterna Göran Schüsseleder (sammankallande), Hans Månsson och Lena Wreede,
Årets frilans 2019. Utöver nomineringarna letar juryn också efter värdiga pristagare i olika kanaler.av konferensen samt
styrelseledamöternas ideella arbete under själva konferensen.
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Sista vernr:

Resultatrapport
Resultatrapport

20180101
20181231

Förändring

20190101
20191231

512 300,00
427 000,00
-4,32
231 901,41
21 318,00
106 875,00

-24 300,00
2 249,96
14,86
-233 490,02
-21 318,00
-106 875,00

488 000,00
429 249,96
10,54
-1 588,61
0,00
0,00

S:a rörelsens intäkter

1 299 390,09

-383 718,20

915 671,89

BRUTTOVINST

1 299 390,09

-383 718,20

915 671,89

Övriga externa kostnader
5800 Resekostnader
5811 Kost och logi Sv
5812 Lunch/ Fika/ Middag/ Dryck
5820 Seminariekostnader
5990 Övrig reklam
6071 Representation, avdragsgill
6250 Porto
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Klubb bidrag
6570 Bankkostnader
6590 Övr tjänster, domän webb
6901 Konferenser och utbildningar
6991 Övr avdr gill kostn
6993 Lämnade bidrag och gåvor

-77 220,32
-17 677,00
-31 893,00
-1 188,00
-2 710,50
-1 446,00
-15,00
-38 158,00
-1 926,00
-21 732,00
-1 736,00
-2 688,00
-389 701,74
-4 947,94
0,00

10 814,32
6 174,70
-9 161,06
1 188,00
-9 675,50
1 446,00
15,00
9 452,00
622,96
-6 218,00
709,50
-80,00
389 701,74
3 012,94
-600,00

-66 406,00
-11 502,30
-41 054,06
0,00
-12 386,00
0,00
0,00
-28 706,00
-1 303,04
-27 950,00
-1 026,50
-2 768,00
0,00
-1 935,00
-600,00

S:a övriga externa kostnader

-593 039,50

397 402,60

-195 636,90

Kostnader för personal
7010 Styrelsearvoden A-skatt
7390 Övr kostnadsersättningar
7510 Arbetsgivaravgifter
7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)

-524 342,25
-10,00
-164 459,40
-298,57

33 233,25
10,00
14 475,37
-596,60

-491 109,00
0,00
-149 984,03
-895,17

S:a kostnader för personal

-689 110,22

47 122,02

-641 988,20

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

17 240,37

60 806,42

78 046,79

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

17 240,37

60 806,42

78 046,79

Finansiella och andra intäkter och kostnader
8314 Skattefria ränteintäkter
8423 Rte kostn skattekonto

139,00
214,00

-139,00
-637,00

0,00
-423,00

S:a finansiella och andra intäkter och kostnader

353,00

-776,00

-423,00

802010-4751
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Sista vernr:

17 593,37

60 030,42

77 623,79

RESULTAT FÖRE SKATT

17 593,37

60 030,42

77 623,79

20180101
20181231
2020-02-04

Förändring

20190101
20191231
1(2)

17 593,37

60 030,42

77 623,79

Rörelsens intäkter
3010 Medlemsavgifter
3044 Verksamhetsbidrag
3740 Öres- och kronutjämning
3991 Nordic Freelance
3992 Sveriges Radio
3995 Övriga bidrag

Frilans Riks

Resultatrapport
BL Bokslut 2019.3.102
ÅRETS RESULTAT
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Frilans Riks
802010-4751
Sista vernr:

Balansrapport
Balansrapport

20190101

Förändring

20191231

Omsättningstillgångar
1619 Övr fordringar hos anställda
1630 Avräkn skatter och avgifter
1684 Fordring hos leverantör
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna...
1920 PlusGiro

868,00
-31 582,00
149,00
41 775,00
512 320,36

438,94
31 582,00
-149,00
-1 050,00
19 274,10

1 306,94
0,00
0,00
40 725,00
531 594,46

S:a omsättningstillgångar

523 530,36

50 096,04

573 626,40

S:A TILLGÅNGAR

523 530,36

50 096,04

573 626,40

Eget kapital
2060 Eget kapital
2069 Årets resultat

-267 795,21
-17 593,37

-17 593,37
-60 030,42

-285 388,58
-77 623,79

S:a eget kapital

-285 388,58

-77 623,79

-363 012,37

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2710 Personalens källskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter
2892 Skuld anställda
2920 Upplupna löner
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgif...
2990 Övr interimsskulder

-16 963,00
-15 870,00
-16 622,00
-1 000,00
-44 448,75
-13 965,00
-129 273,03

14 540,00
-7 256,00
-5 793,00
1 000,00
10 278,75
3 677,00
11 081,00

-2 423,00
-23 126,00
-22 415,00
0,00
-34 170,00
-10 288,00
-118 192,03

S:a kortfristiga skulder

-238 141,78

27 527,75

-210 614,03

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

-523 530,36

-50 096,04

-573 626,40

BL Bokslut 2019.3.102

Skatt

Nettolön.
Det här har
man kvar
att leva på.
Övrigt
Egenavgifter

Försäkringar
Vidareutbildning
Pension

Bokföring

Lokal

Teknisk utrustning
Telefoni och internet
Semester

Hur mycket blir nettolönen på varje hundralapp som en frilans får i arvode? Journalistförbundets frilansklubb Frilans
Riks tagit fram en beräkning som illustreras i form av just hundralappen. Kostnaderna skiljer sig förstås åt mellan olika
frilansar, men vårt exempel är en generell beräkning för en frilansjournalist som hyr lokal. Får man betalt enligt Frilansrekommendationen innebär det att vinsten efter kostnader går att jämföra med vad en anställd journalist får i lön.
Vill du ha en egen frilans-hundralapp? Tittar du på en skärm är det bara att klicka på den. Annars finns den att hitta
på.sjf.se/frilans/avtal-och-arvoden/vad-blir-nettolonen-pa-en-hundralapp.

2020-02-04
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1(1)

Inkomna motioner
Motion 1
Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister
Medvetandet ökar dag för dag om hur vi kan tänka hållbart, både privat och i vårt arbete. Ändå behöver kunskapen
hos alla och envar öka och befästas. Tankarna på hur vi kan skona miljön är inte helt implementerade, vare sig bland
journalister eller i samhället i övrigt. Vi skulle vilja se en hållbarhetspolicy som kan hjälpa oss att agera mer klimatsmart
i vårt fackliga uppdrag. Vid exempelvis medlemsmöten, då vi bjuder på något, kan vi välja det mest klimatsmarta –
undvika petflaskor, pappersutskrifter, engångsbestick, pappersmuggar och liknande. Vi önskar att förbundet tar fram
en hållbarhetspolicy (om kost, material, med mera) för fackliga evenemang i hela förbundet, och offentliggör den
nuvarande resepolicyn på hemsidan så att alla som på något vis engagerar sig i förbundet kan följa och diskutera den.
Därför yrkar vi på:
• att förbundet tar fram en hållbarhetspolicy om kost, material mm för fackliga evenemang i hela förbundet,
och offentliggör den nuvarande resepolicyn på hemsidan så att alla som på något vis engagerar sig i
förbundet kan följa och diskutera den
• att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte
• att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s förbundsstyrelse.
Styrelsen för Mälardalens frilansklubb: Leonarda Arcidiacono, Monica Atterberg, Marja Beckman, Ylva Berlin, Elin
Dunås, Beata Hansson, Ronnit Hasson, Artur Nordfors Kowalski och Noa Söderberg.

Frilans Riks styrelses yttrande över motion 1
Klimatfrågan utmanar oss alla och på alla plan, såväl privat som i vårt arbete som motionärerna skriver. Att tänka
klimatsmart och agera hållbart i det fackliga arbetet är därför viktigt. Genom att facket som en betydande institution,
och vi i det fackliga vardagsarbetet föregår med gott exempel - som att till exempel vid medlemsmöten och andra
publika evenemang alltid välja det mest klimatsmarta, och att rättvisemärkta varor ska vara en självklarhet vid inköp bidrar vi till att påverka våra medlemmar och samhället i stort att det är självklart att agera klimatsmart.
Att förbundet därför tar fram en hållbarhetspolicy för fackliga evenemang, som motionärerna kräver, och offentliggör
den nuvarande resepolicyn på hemsidan så att alla i förbundet kan följa och diskutera den, är steg i en klimatsmart
riktning för ett hållbarare samhälle som vi vill se.
Så som motionen är skriven just nu är det dock lite otydligt vad som menas:
Frilans Riks styrelse föreslår årsmötet besluta:
• att bifalla motionen, med tillägget att rättvisemärkta varor ska vara en självklarhet vid inköp.
Frilans Riks styrelse den 1 mars 2020

Motion 2
Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa bas gruppförsäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket
Medlemmar som är med i en a-kassa betalar vid en inkomst under 25 025 kr per månad en premie till Journalistförbundet på 15 kr per månad, och vid inkomster på mer än 25 025 kr en premie på 65 kr per månad.
Premien finansierar Journalistförbundets buffertfond för Bliwa bas gruppförsäkring - en frivillig inkomstförsäkring,
tilläggsförsäkring till a-kassan, som faller ut om man före arbetslösheten haft en inkomst över 25 025 kr per månad.
Enligt uppgift från Journalistförbundet ser det ut på följande sätt för Mälardalens medlemmar:
Medlem i a-kassa			
690 av 892
Inkomst över 25 025 kr			
241
Inkomst under 25 025 kr			
690-241 = 449
Det betyder att 241 av 690 medlemmar kan ha nytta av inkomstförsäkringen – resterande 449 medlemmar betalar en
Frilans Riks årsmöte 2019–2020
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premie till buffertfonden för en försäkring de inte kan använda.
Därför yrkar
•
•
•

vi på:
att förbundet tar bort premien på 15 kr per månad för medlemmar som tjänar under 25 025 kr per månad
att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte
att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s förbundsstyrelse.

Styrelsen för Mälardalens frilansklubb: Leonarda Arcidiacono, Monica Atterberg, Marja Beckman, Ylva Berlin, Elin
Dunås, Beata Hansson, Ronnit Hasson, Artur Nordfors Kowalski och Noa Söderberg.

Frilans Riks styrelses yttrande över motion 2
Att som vissa frilansmedlemmar tvingas betala en premie för en försäkring som de vid arbetslöshet ändå inte har
ekonomisk nytta av är som motionärerna påpekar ologiskt. Endera bör försäkringen utformas så att den ersätter
samtliga betalande vid arbetslöshet, eller så bör, som motionärerna kräver, premien tas bort för de medlemmar som vid
arbetslöshet inte har någon ekonomisk nytta av försäkringen.
Frilans Riks styrelse föreslår årsmötet besluta:
• att bifalla motionen.
Frilans Riks styrelse den 1 mars 2020

Motion 3
Om utjämningsbidrag till sektionerna
Södra Norrlands frilanssektion har få medlemmar (för närvarande drygt 40), som är utspridda över ett stort geografiskt
område, ca en femtedel av Sveriges yta. Avståndet från Åre till Gävle – två orter där vi har flera medlemmar – är ca 50
mil.
Vår grundkostnad för årsmötet (lokal, resor, ev föredragshållare osv) blir därför oproportionerligt stor.
Trots att styrelsen jobbar ideellt och trots att vi har höjt vår avgift från 20 till 25 kronor per månad översteg kostnaden
för årsmötet 2019 intäkten från sektionsavgifterna. Eftersom vi dessutom ordnat ett par lunchmöten med tillhörande resor
redovisar vi ett underskott för 2019.
Vårt yrkande:
• att de små sektionerna ska få ett årligt utjämningsbidrag från Frilans Riks på 10 000 kronor som täcker
grundkostnaden för årsmötet, jämte den vanliga intäkten från klubbavgifterna.
Södra Norrlands frilanssektions årsmöte den 13 februari 2020.

Frilans Riks styrelses yttrande över motion 3
Motionen tar upp ett växande problem vad gäller möjligheten att bedriva frilansfackligt arbete utanför
storstadsområdena i allmänhet, och i synnerhet i regioner där de geografiska avstånden är stora. Det lokala fackliga
engagemanget i sektionerna bygger på, utöver att tillsätta en styrelse, att även ha råd att hålla ett årsmöte och bedriva
en viss verksamhet utan att gå i konkurs.
Frilans Riks håller med om motionärernas beskrivning, men menar att innan vi kan ta ställning till yrkandet behöver
det göras en konsekvensanalys som belyser:
• hur ett utjämningsbidrag skulle kunna utformas
• vilka resurser det skulle ta i anspråk
• och vad Frilans Riks skulle kunna spara in på för att möta de ökade utgifterna av ett utjämningsbidrag till berörda
sektioner.
Frilans Riks årsmöte 2019–2020
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Förbundet har för 2020 återigen minskat Frilans Riks årliga verksamhetsbidrag, den här gången med drygt sex procent,
trots att antalet frilansar till skillnad från de anställda ökar både till antal, och som andel av det totala medlemstalet i
förbundet. I fasta krontal har verksamhetsbidraget under det senaste dryga decenniet i det närmaste halverats.
Frilans Riks styrelse föreslår årsmötet besluta:
• att anse motionen besvarad
• att utifrån redogörelsen ovan ge den nya styrelsen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av vad ett
utjämningsbidrag, som det Södra Norrlands sektion föreslår, skulle kosta och få för konsekvenser för Frilans
Riks verksamhet och möjligheter att bedriva frilansfackligt arbete.
Frilans Riks styrelse den 1 mars 2020

Motion 4
Om upphovsrätt och presstöd
Under senare år har det uppstått en allt större koncentration av ägande av både dagstidningar och tidskrifter. Samtidigt
som dagspressen erhåller avsevärda ekonomiska bidrag från staten i form av presstöd ställs allt hårdare krav på framför
allt frilansjournalister.
För fortsatta uppdrag avkrävs allt oftare avtal om att inköpt material ska få användas helt fritt för fortsatta
publiceringar i andra tidningar/tidskrifter inom koncernen eller i vissa fall också säljas vidare. Det krävs således att
upphovsmannen ska överlåta alla rättigheter med undantag för den ideella upphovsrätten.
Frilansmedlemmar i Svenska Journalistförbundet omfattas inte som anställda medlemmar av kollektivavtal. De avtal som
erbjuds och krävs för frilansjournalister innebär en allvarlig försämring i möjligheterna till en rimlig ekonomisk ersättning
för det arbete som utförs.
Förslag:

•

att Svenska Journalistförbundet uppmärksammar riksdag och regering på att mediekoncerner som erhåller
presstöd samtidigt genom avtal upphäver frilansmedarbetares upphovsrätt och på så vis gör ekonomiska
vinster på upphovspersoners bekostnad.

Vidare föreslås:
• att Svenska Journalistförbundet kräver ett regelverk som förhindrar att presstöd betalas ut till medieföretag
som handskas med upphovsrätten på detta sätt.
Härnösand 2020-01-22
Stefan Magnusson-Suchkov, medlem i Södra Norrlands frilanssektion
Antaget av Södra Norrlands frilanssektions årsmöte den 13 februari 2020.

Frilans Riks styrelses yttrande över motion 4
Avtal som upphäver frilansmedarbetares upphovsrätt, så kallade fulavtal, har blivit ett allt större problem som allvarligt
försämrat våra villkor. En situation, som motionären alldeles riktigt påpekar, förvärras av en tilltagande mediekoncentration - en händelse som ser ut som en tanke dessutom att alla de stora mediehusens fulavtal är så likalydande.
Vi instämmer därför i motionärens krav att Journalistförbundet snarast uppvaktar riksdag och regering och tar
upp frågan om hur stora mediekoncerner på tidnings- och tidskriftssidan som erhåller presstöd samtidigt upphäver
frilansmedarbetares upphovsrätt; och vidare ställer krav på införande av ett regelverk som sätter stopp för presstöd till
medieföretag som genom en stark marknadsställning kan pressa frilansare att skriva under så kallade fulavtal.
Frilans Riks styrelse föreslår årsmötet besluta:
• att bifalla motionen och skicka den vidare till förbundsstyrelsen.
Frilans Riks styrelse den 1 mars 2020
Frilans Riks årsmöte 2019–2020
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Motion 5
Om avdrag för friskvård för frilansjournalister
Det är bevisat genom studier att människor mår bättre och presterar bättre genom fysisk aktivitet, därför är det viktigt att
egenföretagare, precis som aktiebolagsägare, får dra av friskvård på firman.
Egenföretagare arbetar precis som anställda under press och stress i minst lika stor utsträckning, och har oberoende
av företagsform behov av rekreation och motion. För de frilansare som driver egen firma är det minst lika viktigt med
friskvård då de i arbetslivet presterar lika mycket som en anställd eller aktiebolagsägare.
Företagsformen borde inte avgöra huruvida friskvård är avdragsgill eller inte, och det borde vara en självklarhet att
företagare i olika juridiska former har rätt till denna förmån. Det är inte bara en viktig folkhälsofråga som i längden
påverkar kompetensen på arbetsmarknaden, det påverkar också landets ekonomi då allt fler blir sjukskrivna på grund
av stress. Genom motion kan stress reduceras, och genom att göra friskvård avdragsgill för småföretagarna ökar
chanserna för att sjukskrivningarna för egenföretagare sänks i både antal och utsträckning.
För att egenföretagarna ska orka arbeta i flera år och behålla en god hälsa är det rimligt att öppna upp
friskvårdsavdrag även för denna målgrupp. Det avdragsgilla beloppet bör vara detsamma oavsett firmaform, alltså,
5 000 kronor som för aktiebolag.
Detta är också en fråga om rättvisa och jämlikhet, oavsett företagsform bör alla få göra avdrag för friskvård, samma
rättigheter bör gälla för alla.
Vi yrkar på:
• att Journalistförbundet i sina olika organisationsled och via sina olika samarbeten, bland annat inom TCO,
aktivt driver frågan om att egenföretagare ska få göra ett avdrag på 5000 kronor för friskvård per år
• att årsmötet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till förbundsstyrelsen.
Frilans Riks styrelse den 1 mars 2020

På Frilans Riks hemsida, frilansriks.se, kan du läsa – och se – mer från året som gått. Och det som händer! Det går också
bra att klicka på bilden om du läser från en PDF.
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Rapporter
Försäkringskommittén
Journalistförbundet och Gefvert AB, samt vid behov försäkringsgivarrepresentant, träffas vanligtvis två gånger om året i
en försäkringskommitté. Försäkringskommittén fattar även beslut om användande av överskott.
Försäkringskommitténs uppgift är
• att utveckla och förbättra försäkringsprodukterna som erbjuds SJF-medlemmarna genom lyhördhet gentemot
medlemmar, SJF och Gefvert
• gå igenom resultat och skadeutveckling
• bedöma skador avseende missnöjda medlemmar och överklagade skador.
Gefvert AB heter numera Gefvert & Partners och ägs av Mats Gefvert och Söderberg & Partners gemensamt. För varken
försäkringstagarna eller Journalistförbundet, som är samarbetspartnern, har detta någon betydelse då det är fortsatt
samma personal och samma upplägg. Inga ändringar heller i försäkringens utseende eller några premieändringar är
väntade.
Under året har antalet företagsförsäkringar bland medlemmarna sjunkit till cirka 420 jämfört med 435 förra året. Mellan
årsmötena har försäkringskommittén hunnit träffas två gånger. Under denna tid har inga överklaganden kommit in till
kommittén.
Göran Schüsseleder är Servicebolagets förtroendevalda representant i försäkringskommittén.

Journalistförbundet Frilans
Två personer, fördelat på 1,6 tjänst, arbetade under 2019 enbart med frilansfrågor på Journalistförbundet kansli. Utöver
det finns det också fler personer på kansliet som i sina uppdrag har hand om frilansfrågor.
Det här är de viktigaste sakerna som hände under 2019.
Högt tryck i Frilansjouren
Det är många som har hört av sig till Frilansjouren, kanske främst via mejl. I snitt har vi haft kontakt med 20–25 personer
i veckan i olika ärenden. Det har varit både medlemmar och icke medlemmar. Det absolut vanligaste ämnet har varit
arvoden: hur mycket ska man ta betalt, hur beräknar man tiden för större uppdrag, vad gör man när uppdragsgivaren
inte betalar. Vi har också fått en hel del frågor kring upphovsrätt och trygghetsfrågor.
Nå nya frilansar
Under 2019 har vi anordnat flera Ny som frilans-evenemang tillsammans med lokala sektioner. Vi har då satt ihop ett
program där vi går igenom allt från hur Journalistförbundet arbetar i frilansfrågor till företagarfrågor och hur man lyckas
som frilans. Dessa evenemang har hållits i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Utveckling av frilansverktyg
Under året lanserade vi en ny version av Frilanskatalogen, en plats där alla frilansmedlemmar kan presentera sig och
sina kompetenser. Vi närmar oss nu 280 inlagda profiler.
Vi har under året även arbetat hårt med att utveckla Arvodesguiden så att den ska kunna användas av alla medlemmar,
även till exempel undertextare.
Det görs många sökningar i guiden, med det är svårare att få medlemmar att lämna rapporter. En kampanj drogs
därför i gång i februari 2020.
Populärast av våra verktyg är troligtvis Frilanskalkylatorn, som många använder för att beräkna värdet av olika
arvodesbelopp. Vi anordnade en kurs om kalkylatorn i december för att ytterligare öka kunskapen kring den.
Förebyggande arbete
En av de frågor vi arbetat mest med under året är att höja kunskapsnivån hos våra anslutna frilansar kring vad de
själva kan göra för att minska risken för att inte få betalt eller på andra sätt hamna i oenighet med uppdragsgivare. Vi
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ordnade bland annat en webbsänd kurs där vi gick igenom viktiga rutiner och regler kring avtal och fakturor.
Tyvärr är intresset hos frilansarna att fördjupa sig i dessa frågor inte så stort. Men vi fortsätter att informera i denna
viktiga fråga eftersom vi bedömer att vi bättre hade kunnat hjälpa många av de personer som hör av sig till oss i jouren
på ett bättre sätt om det funnits tydligare avtal och mer korrekt skrivna fakturor.
Kursverksamheten
Vi arrangerade 18 kurser under 2019 som sammanlagt lockade 317 personer. Det är färre kurser och färre
kursdeltagare än det föregående året. Dock var fyra kurser under året uppdelade i två delar vilket ger fler kursdagar än
kurstillfällen.
Räknar man även med Ny som frilans-arrangemanget nådde vi betydligt fler frilansar under 2019 än under 2018. De
populäraste kurserna under 2019 var ”Skriva reportagebok” och ”Så lyckas du med reportageresan” som båda lockade
över 30 deltagare.
Stöttning av frilansfackliga
Under året har vi haft tät kontakt med många av sektionerna och med Frilans Riks. Vi har haft regelbundna möten med
Frilans Riks styrelse och även gjort en stor ombearbetning av den kurs som riktar sig till frilansfackliga.
Servicebolaget
Mycket av den verksamhet som utförs under paraplybegreppet Journalistförbundet Frilans utförs i Servicebolagets regi.
Bolaget har under året haft fyra styrelsemöten och i styrelsen finns båda de frilansar som sitter i förbundsstyrelsen samt
flera representanter från Frilans Riks.

Tävla och vinn med Arvodesguiden! Arvodesguiden är ett bra sätt för frilansar att samarbeta kring högre arvoden. Men
vi behöver få in fler rapporter. Därför utlyser Journalistförbundet Frilans en tävling med fina priser.
Mellan 5 februari och 22 mars går det att vinna fina priser om du bidrar till Arvodesguiden. Bland er som lämnar
rapporter kommer det att lottas ut följande:
Första pris: En två timmar lång fotopromenad med DN-fotografen Paul Hansen (bilden)!
Andra pris: Ett antal överraskningspåsar med bland annat Frilanshandboken av Mikael Bergling och Fredrik Nejman och
en rabattkupong på en företagsförsäkring hos försäkringsbolaget Gefvert & Partner.
Priserna dras slumpmässigt bland rapporterna. Du ökar alltså dina chanser till vinst om du lämnar fler rapporter, men det
är inte antalet som avgör vem som vinner. Gå vidare till Arvodesguiden för att lämna din rapport.
Läs mer på Journalistförbundet Frilans hemsida: sjf.se/frilans alternativt klicka på bilden om du läser PDF-versionen.
Foto: Theresia Viska
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Styrelsens verksamhetsplan
2020–2021
Inledning
Frilans Riks är Journalistförbundets riksklubb för frilansare. Vi tror på facket som en plattform för att engagera sig
och tillsammans med andra utbyta erfarenheter och agera för bättre villkor, inte bara som en serviceorganisation.
I det arbetet spelar nätverk kring specifika uppdragsgivare en viktig roll. Att samla frilansar i nätverk baserade på
uppdragsgivare har flera fördelar; som att dela erfarenheter med andra frilansare, liksom att upptäcka generella
problem som kan tacklas tillsammans. Styrelsens uppgift är vidare att samordna frilanssektionernas samarbete och
stötta deras ansträngningar att bevaka frilansmedlemmarnas intressen; liksom att enligt Frilansstrategin och tillsammans
med sektionerna arbeta direkt för enskilda medlemmar. Styrelsen bevakar också frilansarnas och sektionernas intressen
genom Journalistförbundet Frilans.
För att kunna kraftsamla och åstadkomma resultat gör Frilans Riks styrelse en prioritering av arbetsuppgifterna utifrån
vad som bäst samordnas på nationell nivå. Arbetet görs sedan i samarbete med kansliet, och genom bland annat lobbyoch kampanjarbete liksom befintliga nätverk.
Utöver Frilansstrategin är även Frilansavtalet, Frilanskalkylatorn, Frilansrekommendationen, Arvodesguiden och
medlemsinformation viktiga verktyg i arbetet.
Under verksamhetsåret 2020–2021 prioriterar styrelsen rekrytering och organisering, upphovsrätt, och arvoden.

Rekrytering/organisering
Andelen frilansmedlemmar i förbundet ligger stabilt, och det bör finnas en stor rekryteringsmöjlighet.
Vi jobbar fortsatt nära kansliet när det gäller rekrytering, i det arbetet behöver vi:
• kartlägga och nå potentiella medlemmar
• vara tydliga med vad hen erbjuds som medlem, och hur hen kan engagera sig
• nå ut till unga och nya i branschen, till exempel på journalistutbildningarna
• innas på sociala medier och informera om vårt arbete på olika sätt och i olika kanaler
• bilda nätverk när oskäliga avtal (så kallade fulavtal) dyker upp
• stödja sektionerna i deras initiativ.

Upphovsrätt
Upphovsrätten har blivit en allt viktigare att försvara på grund av oskäliga avtal, så kallade fulavtal, som mediehus
använder sig av för att få rätten till upphovsrätten utan att behöva betala för den. Upphovsrättsfrågan bevakas utifrån
frilansstrategin.
Frilans Riks:
• bedriver ett politiskt påverkansarbete för att uppmärksamma problemen med oskäliga upphovsrättsavtal
• uppmanar sektionerna att utse en upphovsrättsansvarig i sina styrelser
• stöttar arbetsplatsklubbar och enskilda medlemmar när oskäliga avtal dyker upp, och där olika nätverk är
en viktig pusselbit
• ingår i AGA-gruppen i det gemensamma arbetet kring upphovsrätten tillsammans med Journalistförbundets
kansli, Svenska Fotografer Förbund (SFF), Bildleverantörernas Förening (BLF) och Svenska Tecknare.

Arvoden
Frilanskalkylatorn liksom Frilansrekommendationen finns på förbundets hemsida för att beräkna arvoden
för frilansuppdrag. Frilans Riks vill undersöka möjligheterna för kollektiva arvodesavtal med kalkylatorn och
rekommendationen som grund; antingen som en del av ett arbetsrättsligt kollektivavtal eller som grund i ett lokalt
kollektivt avtal.
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Frilans Riks fortsätter arbetet med att genom Frilansstrategin hitta bästa möjliga struktur för ett samordnat strategiskt
arbete där arbetsplatsklubbar, kansli och fackligt förtroendevalda frilansar med flera arbetar gemensamt med
arvodesfrågan.

Frilanssektionerna
Samarbete och samordning av sektionernas intressen är en central fråga för Frilans Riks. Varje sektion har en
kontaktperson i Frilans Riks styrelse som om möjligt gör ett besök hos sektionen under verksamhetsåret.
Sektioner kan utifrån antagna riktlinjer ansöka om klubbidrag.
I samband med årsmötet kallar Frilans Riks till en klubbkontaktträff.

Kontakter med förbundets ledning och kansli
Frilans Riks eftersträvar ett nära samarbete med kansliet och förbundsstyrelsens ledamöter.
Till Frilans Riks styrelsemöten bjuds Journalistförbundet Frilans in för avstämning av aktuella frilansfrågor.
Frilansstrategin bör tillsammans med kansliet regelbundet ses över och uppdateras.

Sociala medier och andra informationskanaler
Frilans Riks administrerar mejllistor, Facebook-gruppen Frilans Riks – Journalistförbundet, ett Twitter- och ett
Instagramkonto för att ge medlemmarna möjlighet till diskussion, utbyte och organisering.
Sektionerna kan annonsera sina arrangemang på såväl Frilans Riks hemsida, frilansriks.se, som på våra sociala
plattformar.
Vid behov annonserar Frilans Riks i exempelvis tidningen Journalisten.

Public Service
Frilans Riks fortsätter att bevaka frilansarvoden och upphovsrätt vid olika redaktioner på Sveriges Radio, Sveriges
Television och Utbildningsradion. En grupp för radiofrilansar startades 2018.

Journalistförbundet Frilans
Servicebolaget ingår numera i Journalistförbundet Frilans. Centralt för verksamheten är kursverksamheten, och
kursutbudet läggs fast av kursrådet tillsammans med handläggare på Journalistförbundet Frilans. Satsningen på
webbaserade föreläsningar och kurser gör att kursutbudet kommer fler till del.
Nästa steg är dels så kallade play-kurser tillgängliga under en tidsbegränsad period bakom inloggning, dels
fördjupande flerdagarskurser över webben där deltagarna ges uppgifter med uppföljande kursmoment.
Två av Servicebolagets sex ledamöter tillsätts av Frilans Riks.

Internationellt
Frilans Riks ingår i Nordiska kommittén där vi med regelbundenhet – fysiskt eller via Skype – träffar våra frilanskolleger
från de nordiska journalistförbunden. Katarina Bjärvall och Gert Lundstedt har av förbundsstyrelsen utsetts till att
representera förbundet vid möten i FREG, Freelance Rights Expert Group, frilansgrenen inom European Federation of
Journalists, EFJ. Katarina som ordinarie ledamot och Gert som suppleant.
FREG är den största journalistorganisationen i Europa och representerar över 320 000 journalister i 70
organisationer i 44 länder.
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Styrelsens förslag
Omorganisering av sektionerna och deras indelning
Frilans Riks styrelse fick vid årsmötet 2019, efter att utredning genomförts och sektionerna agerat remissinstans, i
uppdrag att lägga fram ett förslag till ny indelning av sektionerna. Orsaken till behovet av utredning var de små
klubbarnas problem och Mälardalssektionens storlek som vållade dubbla demokratiska underskott.
Frilans Riks styrelse har nu kommit fram till ett förslag till en ny indelning och organisering.
1. Alla frilansare i Gävleborgs län ska tillhöra Södra Norrlands frilanssektion. Idag tillhör flera frilansare i
Gävleborg Mälardalen.
2. Jönköpings län och norra Kalmar län förs över till Östergötlandssektionen.
Östergötlands frilanssektion har liksom andra små sektioner haft svårt att få ihop styrelse m m. Här ser vi en
lösning att på ett naturligt geografiskt sätt utvidga klubben.
3. Försök görs under 2020 med att starta/nybilda sektioner i Örebro län och Dalarna.
Tanken är att Frilans Riks förutsättningslöst bjuder in till möten för att stämma av intresset av att bilda nya/
nygamla sektioner.
4. Att grunderna läggs för att om möjligt knoppa av en Uppsalasektion från Mälardalens sektion.
Mälardalen har dragit igång verksamhet i Uppsala vilket är mycket positivt. Samtidigt finns det ca 45
verksamma frilansare i Uppsala. Frilans Riks styrelse anser det finnas gynnsamma grunder för att bilda
en ny sektion med relativt många frilansare på en begränsad yta. Samtidigt vill styrelsen inte rubba en
verksamhet som fungerar.
Frilans Riks styrelse den 7 februari 2020

Ultimata länklistan
... för dig som är frilans. Och läser PDF-versionen. Då är det bara att klicka loss!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arvodesguiden
Kurser för frilansar
E-postadress till Frilans Riks(om du har en fråga till eller vill komma med i våra intressegrupper eller
e-postlistor (såsom Snackbar och FF-listan)
Frilansavtalet
Frilanskalkylatorn
Frilanskatalogen
Frilansrekommendationen
Frilans Riks hemsida (nyheter, styrelsen och Årets frilans och Årets redaktör genom åren bland mycket annat)
Frilans Riks – Journalistförbundet (Frilans Riks Facebook-grupp)
Frilans Riks på Instagram
Frilans Riks på Twitter
Företagsförsäkring för frilansar
Hundralappen
Intressemedlemskap i annan klubb (inom Journalistförbundet)
Journalistförbundet Frilans
PP Pension om pensionsförsäkring
Upphovsrättsdirektivet

Har du frågor om moms? Har du fått ett avtalsförslag som du vill att någon ska kolla på? Eller behöver du som
frilansfacklig råd och stöd? Då är det Frilansjouren du ska vända dig till.
Varje tisdag till fredag håller Frilansjouren öppet mellan 10.00 och 12.00. Här kan du ställa frågor om allt som berör
dig som frilansjournalist. Det kan gälla både frågor som rör dig som företagare, till exempel frågor om moms och skatt.
Men du kan även höra av dig till oss om du vill rapportera om en uppdragsgivare som återkommande föreslår riktigt
låga arvoden. Vi hjälper också gärna till med frågor från dig som arbetar frilansfackligt. Välkommen med dina frågor!
Telefon: 08-613 75 72
E-post: frilansjouren@sjf.se
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Budget
Kostnader 2019

Budget 2020

177 086

210 000

63 554

85 000

123 195

110 000

4 Styrelsekommunikation

48 725

50 000

5 Information

44 773

60 000

153 844

155 000

7 Nordiskt samarbete

18 856

20 000

8 Solidaritetsarbete

18 070

5 000

9 Upphovsrätt

42 732

60 000

10 Rekrytering

19 440

60 000

11 Övrigt

22 635

25 000

12 Arvode & Villkor

99 654

100 000

13 Arvodesguiden

4 748

0

14 Servicebolaget

1 431

0

15 Sveriges Radio

897

0

839 638

940 000

1 Styrelsemöte
2 Administration
3 Klubbkontakt

6 Årsmöte

Kostnader totalt:

Budgeten innebär ett underskott på -65 000 under 2020.

Intäkter

2019

2020

Medlemsavgifter

488 000

475 000

Verksamhetsbidrag

429 000

400 000

917 000

875 000

Intäkter totalt:

Vill du ha en egen frilanshundralapp? Tittar du på en skärm är det bara att klicka på den. Annars finns den att hitta
på.sjf.se/frilans/avtal-och-arvoden/vad-blir-nettolonen-pa-en-hundralapp.

• Kostnaderna skiljer sig
förstås åt mellan olika frilan
sar, men vårt exempel här
på andra sidan är en gene
rell beräkning för en frilans
journalist som hyr lokal.
• Alla frilansar har arbets
uppgifter som de inte får
betalt för. Research, försäljning,
bokföring och allt annat

som ingår i företagandet tar
mycket tid. Man ska även
ha råd med försäkringar
och kunna avsätta pengar
till pension och semester.
• Får man betalt enligt
Frilansrekommendationen
innebär det att vinsten efter
kostnader går att jämföra
med vad en anställd journalist
får i lön.
• Med Frilanskalkylatorn
kan du räkna ut vad just
du bör begära i arvode:
sjf.se/frilanskalkylatorn.
Frilans Riks årsmöte 2019–2020
27

• Hundralappen är beräk
nad av Journalistförbundets
frilansklubb Frilans Riks.
Vill du veta mer om fackligt
arbete och villkor för frilan
sar i mediebranschen? Läs
mer på sjf.se eller kontakta
Journalistförbundets Frilans
jour på frilansjouren@sjf.se
eller 08613 75 72.

Valberedningens förslag
Frilans Riks styrelse, ordinarie ledamöter
Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Bella Stenberg, Västra (nyval)
Marja Beckman, Mälardalen (omval)
Gunilla Kracht, Syd (omval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)
Henrik Simonsen, Syd (omval)

Frilans Riks styrelse, suppleanter
Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval)
Maria Hansson Botin, Västra (nyval)

Studieansvarig
Föreslås på årsmötet.

Revisor, ordinarie
Tomas Carlsson, Västra (omval)

Revisor, suppleant
Föreslås på årsmötet.

Valberedning
Föreslås på årsmötet.

Inga övriga nomineringar har inkommit till valberedningen.

Stockholm den 29 februari 2020
Beata Hansson, Holger Nilén, Anna Nyberg och Carolina Söderholm
Frilans Riks valberedning 2020
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Ersättning
för utlägg
$
... i samband med Frilans Riks årsmöte den 16 mars och/eller sektionskontaktträffen (fd klubbkontaktträffen) 17 mars 2020.
Skicka denna blankett plus kvitton per post till:
Hasse Hedström
Katarina Bangata 57
116 42 Stockholm
Frågor kring denna blankett?
Ring Hasse Hedström på 070-320 51 81 eller e-posta till journalist@hassehedstrom.se.
DINA KONTAKTUPPGIFTER
Namn och adress:
Telefonnummer:						E-postadress:
Kontonummer inklusive clearingnummer och bank:

ÅRSMÖTE
Ombud för (ange klubb):
Utlägg
Boende (max 900 kr):
Vänligen bifoga kvitto.
Resa med bil. (Ersättning 18.5 kr/mil skattefritt vid användning av egen bil)
Antal km:
Medpassagerare:
Övriga utlägg, till exempel flygbuss:
Vänligen specifiera och bifoga kvitto.

KLUBBKONTAKTTRÄFF
Vald att representera (ange klubb):
Arvode, antal timmar:
Personnummer:
Ort, datum och namnteckning:
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Styrelsen
Stockholm den 1 mars 2020

Gert Lundstedt, ordförande

Henrik Simonsen, sekreterare

Hasse Hedström, kassör

Göran Schüsseleder, vice ordförande

Agnes Arpi, ledamot

Marja Beckman, ledamot

Gunilla Kracht, ledamot

Leonarda Arcidiacono, ledamot
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