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MER INFO: malardalensfrilansklubb.se och på Facebook!

Är du intresserad av att arbeta fackligt med oss i 
Mälardalen? Mejla: gert.lundstedt(at)gmail.com 
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Läs mer på www.frilansriks.org
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*Mälardalen har dragit igång ett mentorsprogram för   
 nyanlända journalister som pågår fram till sommaren.
*Yrkesetiska nämnden (YEN) om uppdragsjournalistik – 
 seminarium december 2016.
*Om att vara frilans och företagare – workshop jan. 2017.
*Om stipendier att söka, och vad du bör tänka på när 
 du söker stipendier – seminarium januari 2017.
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Som facklig organisation vill Frilans Riks lyfta fram en 

medlem som bidragit positivt, genom ett bra journalistiskt 

arbete eller genom att arbeta för kollektivet. 
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JULSTSTÄMNING FÖR
FRILANSAR FINNES!

Frilans Syds medlemmar bjuds på julmys och spännande 
samtal. Temat är ”Nytänk inom journalistiken” med inbjudna 
föreläsare. Därefter blir det lättare förtäring och kanske 
rentav ett quiz..
Läs mer på www.frilanssyd.se eller på vår Facebooksida!
Datum: onsdagen den 7 december, Tid: 17.30
Plats: Ordförrådet, Rörsjögatan 26 i Malmö 
Frågor och anmälan:: kerstin.weman(at)gmail.com

Västra frilansklubben träffas onsdagen den 14 december 
kl 17.00 på Göteborgs stadsmuseum och får en guidad 

visning av utställningen ”Musiklivet i Göteborg 1955-2018”. 
Efter det går vi till Frilanskontoret

Plan 3 vid Järntorget och dricker glögg. 
Anmälan senast 12/12 till olav.unsgaard(at)gmail.com

Info: www.vastrafrilansklubben.se!
(sök på ”Kontur” på vår hemsida  om du vill vara med

i ett nätverksprojekt för nyanlända kollegor1)  
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