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I VINTER:

Mer info på malardalensfrilansklubb.se

*Din framtida pension – som egenföretagare är det du som 
måste fixa den. Vårens seminarium i efterfrågad repris 
den 4 december på Journalistförbundet (Stockholm).
*För första gången någonsin ordnar Mälardalen semina-
riet Lär dig tänka som en företagare! Workshops där vi i 
grupp går igenom hur du genom att agera och tänka som en 
företagare i stället för som enskild journalist kan lyf-
ta din frilansverksamhet. Mer info via medlemsutskick.
*Frukostmöte eller seminarium i Örebro i början av 
2016. Om vad, var och när meddelas via medlemsutskick

Mer frilansfackligt
på frilansriks.org

Den fackliga sidan
Frilansfackliga notiser inom Frilans Riks  
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Den 3 febr
uari klockan 15.00 har Östergö t lands fril

ans-

klubb en träff under ru
briken KOMPETENSEN  FINNS 

HÄR. Tanken är att ta tillva
ra kompetens, erf

arenheter
 och 

 

förmågor s
om f inns i klubben

. Vi k
ommer att prata om att 

sälja frila
nsmaterial (tidigare sa

mtal har handlat om att 

frilansa utomlands mm).

Plats? Linköping (ännu ej be
stämt var) O

SA till A
nna 

Sjöstrand anna@velda.se s
enast den 1/2.

GILLAR DU KENTS FÖRSLAG?På Journalist förbundets uppdrag har frilans-journalisten Kent Werne utrett de otrygga arbetsvillkoren för landets frilansjournalister. LÄS OCH DISKUTERA HANS RAPPORT Frihetens pris på: www.frilansriks.org/arvodeskampanj 
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JULBORD FÖR FRILANSAR
FINNES!

Den 2 december kl. 15 bjuder Östergötlands frilansklubb in till 
AFTERNOON TEA MED JULTEMA på Babettes skafferi 
i Linköping. Givande samtal och julpyssel utlovas vid vårt bord. 
OSA till Anna Sjöstrand anna@velda.se senast den 30/11. 

Välkommen till Västra frilansklubbens JULBORD MED 
KONFERENS. Vi börjar med jullunch kl. 12.30 och har 
sedan från ca 14.30-17.00 konferens med föreläsningar. 
Efteråt går den som vill vidare till trevlig pub.

Pris 450:- (avdragsgillt!)
Tid: Måndag den 14 december kl. 12.30 - 17

Plats: Villa Odinslund, Carlbergsgatan 10-14, Örgryte, Göteborg.
Anmälan: Senast 7 december till carina@haglind.com

Frilans Syd fixar JULFEST! 
Tid: Onsdag den 16 december, kl. 18 

Plats: Ribersborgs handikappbad, Malmö
Vi utlovar mingel, mat och underhållning.
Troligen även en attraktiv goodiebag! 

Medlemmar i Frilans Syd är hjärtligt välkomna. Mer info 
kommer i mejlutskick. Anmäl dig till charlotteagren@telia.com 

Efter n
yår kommer Vä

sterb
otten

s

   fril
ansklubb a

tt arrangera
 ett 

seminarium med temat BILDEN 

i AC-län. Mer in
fo till 

medlemmarna via mejl!

http://frilansriks.org

