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23 oktober, Falun. Kan vi få igång en klubb i Dalarna igen? 
Diskussion. Även om kampen för bättre arvoden och upp-
hovsrätt. Ordförande för Mälardalens styrelse på plats. 
Mingel och bar. Vi bjuder på tilltugg. Tid och plats 
meddelas så småningom på malardalensfrilansklubb.se.

3 november, Örebro. Frilans- och rekryteringsmöte. Re-
presentanter för Mälardalens frilansklubbs styrelse 
och SJF pratar om kampen för bättre arvoden & upphovs-
rätt. Mingel och bar. Vi bjuder på tilltugg. Tid och 
plats meddelas framöver på malardalensfrilansklubb.se.

Mer frilansfackligt
på frilansriks.org

Den fackliga sidan
Frilansfackliga notiser inom Frilans Riks  
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GE INTE BORT DIN UPPHOVSRÄTT!På senare tid har det varit några fall där medieföretag försökt få frilansar att gå med på fri vidarepublicering av text och bilder, till INGEN ELLER MYCKET LÅG ERSÄTTNING. Frilans Riks mobiliserar mot detta, men det är också VIKTIGT ATT ENSKILDA INTE SKRIVER UNDER OSKÄLIGA AVTAL! Om du får ett avtal som kännstveksamt, eller som du inte förstår innebörden av, kontakta oss gärna på:upphovsratt@frilansriks.org eller olle.wilof@sjf.se(Journalist förbundets upphovsrättsjurist)/Fatima Grönblad, upphovsrättsansvarig i FR

/Rickard Jakbo, Frilans Riks styrelse

FRILANSDAGEN (I GÖTEBORG!)
En halvdag full med föreläsningar, diskussioner och nya 
kontakter
NÄR? Tisdagen den 20 oktober, 12.30-18.00
VAR? Lagerhuset (Herulins Plats 1, Gbg)

12.30 Inledning, kaffe och registrering för speed dating

SPÅR 1:
13.00-13.45 Så lyckas du som frilans i en ny medievärld * 
14.00-14.45 Så bygger du ditt varumärke * 15.00-15.45 
Panelsamtal, Så tänker inköpande redaktörer *  16.00-
16.45 Tjäna pengar på din upphovsrätt 

SPÅR 2:
13.00-13.45 Bildjuridik, seminarium om nya lagar och vad 
som gäller vid fotografering. * 14.00-14.45 Gräv som 
frilans * 15.00-15.45 Pensioner, försäkringar och skyddsnät 
* 16.00-16.45 Crowd Funding - så lyckades Blank Spot * 
17.00-18.00 Speed dating * 18.00 och framåt, Pustervik: 
Publicistklubben arrangerar debatt med frilanstema

FRITT INTRÄDE – ANMÄLAN KRÄVS
via frilansdagen@gmail.com

För mer info: www.vastrafrilansklubben.se

notiserna är sammanställda av Göran Schüsseleder, Frilans Riks
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