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Dagordning
Hitta snabbare!

§ 1 Mötet öppnas (kl 10.00)
Klicka på de kursiva
§ 2 Val av mötesordförande
sidhänvisningarna
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
(i PDF-versionen)
§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse
och hamna rätt
§ 6 Godkännande av dagordningen
– och röd prick
§ 7 Upprop av ombuden
§ 8 Mötesordning
för att komma tillbaka hit!
§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse sidan 3
§ 10 Styrelsens bokslut sidan 10
§ 11 Revisorernas berättelse separat handling
§ 12 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 13 Motioner till Frilans Riks årsmöte
		 a) Motion 1. Om att Frilans Riks lägger fast en strategi för det gemensamma upphovsrättsarbetet. sidan 13
		 b) Motion 2. Om att Frilans Riks undersöker och tar fram konkreta förslag för att säkra frilansjournalisternas
			 rätt till upphovsrättsersättning och undanröja problemen med fulavtalen. sidan 14
		 c) Motion 3. Om att Frilans Riks arbetar för en bättre arbetsmiljö för frilansjournalister utifrån den statliga
			 utredningen sidan 15
		 d) Motion 4. Om att Frilans Riks utreder bakgrunden till pågående satsningar på medborgarjournalistik
finansierade med medel från det offentliga och EU. Och i sin förlängning tillsammans med Journalist			 förbundet uppvaktar politiskt ansvarigt departement i frågan. sidan 15
		 e) Motion 5. Om att frilanskalkylatorn och frilansrekommendationen utvecklas, justeras och indexuppräknas
			 för att effektivare kunna driva kravet på bättre arvoden. sidan 16
		 f) Motion 6. Om att uppgradera frilansrekommendationen. sidan 17
g) Motion 7. Om att SJF:s förhandlingsjour redovisar omfattningen av och i vilka frågor frilansjournalister hör
			 av sig till jouren, för att ge frilansklubbar och Frilans Riks möjlighet att snabbare och bättre kunna agera i
			 för medlemmarna viktiga frilansfrågor. sidan 18
§ 14 Årets frilans och Årets redaktör
		 a) Utdelning av utmärkelserna
		 b) Val av ny jury

Lunch (ca kl 12.30-13.45)

Under lunchen kan du fråga Bosse Persson från
Gefvert om Frilansjournalisternas företagsförsäkring
och Max Fodérus och Vivian Strassburg från
Journalistförbundets försäkringar/PP Pension
om pensionssparande och privata försäkringar.
Glöm inte att du ska hinna äta också!

§ 15 Rapporter
		 a) Nordiska gäster
		 b) Servicebolaget sidan 20
		 c) Försäkringskommittén sidan 27
§ 16 Arvodesguiden
Fika här
		 a) Rapport (sidan 7)
någon gång
		 b) Val av styrgrupp sidan 27
§ 17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan sidan 28
(ca kl 15.00)
§ 18 Fastställande av medlemsavgift sidan 33
§ 19 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och andra som utför uppdrag sidan 33
§ 20 Styrelsens förslag till budget sidan 33
§ 21 Val av ordförande, kassör, studieansvarig och övriga ledamöter till styrelsen
		
valberedningens förslag är en separat handling
§ 22 Val av revisor och revisorssuppleant valberedningens förslag är en separat handling
§ 23 Val av valberedning
§ 24 Val av valnämnd till kongressen
§ 25 Övriga frågor
Efteråt?
§ 26 Mötets avslutande (senast kl 17.00!)

Har du anmält dig till middagen?
Då ses vi på Söders Hjärta
på Bellmansgatan 22 B kl 19.00!

Utlägg?
Se sidan 36!
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Styrelsens
s
verksamhetsberättelse
2016-2017
2016-201 7
Inledning
Det har återigen varit ett späckat verksamhetsår för vårt distrikt. Frilans Riks styrelse har fortsatt kämpat för
frilansarnas upphovsrätt och mot oskäliga avtal inom Aller Media, Bonnier Tidskrifter, Mittmedia, Egmont och
Expressen. Arbetet har skett i nära samarbete med många aktiva frilansar, medlemmar i särskilda Facebookgrupper,
frilansklubbarna och Journalistförbundet, och också med andra organisationer som Svenska Fotografers Förbund
SFF, Bildleverantörernas Förening BLF och Svenska Tecknare. En stor arbetsinsats har också riktats mot SR-frågorna.
Under året har radio- och tv-klubben lagts ner, då det tyvärr fanns för få fackligt engagerade radio- och tv-frilansar.
I början av mars 2017 hade Frilans Riks 1 789 medlemmar. Det är en minskning från vad som angavs i 2016 års
verksamhetsberättelse, då siffran 1 814 medlemmar angavs, med 25 medlemmar.

Styrelsemöten och styrelsearbete
Styrelsen har bestått av sju ledamöter: Victoria da Silva, ordförande (även ordförande i Medietextarna), Natacha López
ledamot (som också sitter i FS), Holger Nilén, ledamot (vice ordförande i Mälardalens frilansklubb), Rickard Jakbo,
vice ordförande, Torbjörn Hallgren, kassör, Göran Schüsseleder ledamot och Agnes Arpi, ledamot. Suppleanter har
varit Gert Lundstedt (ordförande Mälardalen frilansklubb), som varit med på två ordinarie möten som suppleant och
också genomfört flera uppdrag för Frilans Riks. Övriga suppleanter har varit: Hanna Welin, Pia Sjögren och Therese
Forsberg. Dessa tre suppleanter har inte deltagit i något styrelsemöte.
Styrelsen har haft ett konstituerande möte och tolv ordinarie möten under verksamhetsåret, varav fyra fysiska
tvådagarsmöten i Stockholm. Telefonmöten har skett via Google Hangouts och har pågått mellan en till tre timmar.

Prioriterade frågor
Styrelsen har i enlighet med verksamhetsplanen prioriterat tre frågor under året:
1.
Höjda nivåer på frilansjournalisters arvoden
2.
Förbättrade villkor för frilansjournalisters upphovsrätt
3.
Rekrytering
Dessutom har vi försökt att satsa på att organisera frilansare och arbetsplatsklubbsaktiva i en ny form, preliminärt
kallad nätverk.
Höjda nivåer på frilansjournalisters arvoden
Vi har inlett ett arbete som siktar på att säkra eller förbättra de relativt goda arvodesvillkor som LO Mediehus fem
tidningar står för. Orsaken är att det finns en god jordmån med en positiv arbetsplatsklubb och välvilliga redaktörer.
Ett avtal skulle kunna utgöra ett positivt exempel, både gällande fenomenet kollektivt avtal i sig, och för arvodena.
En enkät med 21 svarande visade att en stor majoritet ville att frilansrekommendationen borde ligga till grund för ett
sådant avtal, medan bara en person svarade att frilanskalkylatorn borde ligga till grund för ett sådant avtal.
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Under processens gång har flera viktiga och svåra frågor uppkommit kring hur ett frilanskalkylatorsavtal skulle
kunna utformas. En gigantisk utmaning är hur ett sådant kalkylatorsavtal skulle kunna garantera att ersättningarna
inte hamnar under rekommendationsnivån, vilken verkar respekteras för de flesta jobb (kulturartiklar undantagna).
Under arbetets gång har ett mindre kartläggning av andra kollektiva arvodesavtal utförts.
Vi har också tagit de första stegen mot ett frilansnätverk som på ett proaktivt sätt skulle kunna hjälpa de blivande
uppdragstagarna i DNs frilansnätverk. Vi har också väckt frågan om samordning av detta till kansliet. Ett av målen
är att DNs arbetsplatsklubb ska hjälpa nätverket med löneuppgifter som vi eller de som är intresserade kan mata in
i frilanskalkylatorn för att ge ungefärliga svar på vad som är ett skäligt arvode, och därmed inte dumpa sina villkor
jämfört med de DN-anställda.
Frilans Riks styrelse har i dialog med SJFs ombudsman Åse Harding tagit fram en FAQ med förhandlingsråd med
fokus på arvoden, vilken ska publiceras på Frilans Riks hemsida inom kort.
Frilans Riks styrelse har löpande efterfrågat en funktion, eller en person, på kansliet som kan arbeta proaktivt och
strategiskt med frilansfrågor, till exempel med arvodesfrågan i enlighet med frilansstrategin. Detta i stället för den
nuvarande ordningen där alla på kansliet har frilansstrategin som sitt ansvar. Funktionen kallar vi Arvodesstrateg.
När det blev känt att Stampen gick in rekonstruktion var vi snabba med att agera. Frilans Riks styrelseledamot Agnes
Arpi startade snabbt en Facebookgrupp och Frilans Riks ordförande Victoria da Silva skrev två debattartiklar i ämnet
under året. Frilans Riks hade god kontakt med Västra frilansklubben och stöttade bland annat med idéer till en mindre
protest.
Förbättrade villkor för frilansjournalisters upphovsrätt
Vi har på många olika sätt arbetat med upphovsrätt under året. Mycket genom de grupper som skapats på Facebook
för de enskilda förlagen. Mobiliseringen har även bestått i att ge råd åt enskilda frilansar och lotsa dem vidare. Vi har
haft en mycket bra kontakt med förbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf när det gäller upphovsrättsfrågor. De förlag
som i början av året var i fokus var Aller och Bonnier Tidskrifter, senare kom även Egmont med ett oskäligt avtal.
En stor del av upphovsrättsarbetet har bedrivits i AGA-gruppen som är ett samarbete mellan Svenska Fotografers
Förbund SFF, Bildleverantörernas Förening BLF och Svenska Tecknare. Det har framförallt handlat om hur våra
medlemmar ska tolka avtalen, om utbyte av information. Det har även gjorts försök att gemensamt få förlagen till
förhandlingsbordet, men utan vidare resultat. Vi har haft ett uppföljningsmöte med Aller efter att tolkningsprotokollet
undertecknades. Nu finns det planer på att mobilisera mer i AGA-gruppen, vilket Frilans Riks ställt sig bakom.
Under Bokmässan delade ALIS ut ett pris till upphovsrättens hjälte som i år gick till Frilans Riks för det
utomordentliga upphovsrättsarbete som bedrivits. Det handlar givetvis inte enbart om styrelsens insatser, utan även
klubbar och enskilda medlemmar är en stor del av detta. På plats i Göteborg för att ta emot priset fanns Frilans Riks
ordförande Victoria da Silva och styrelseledamot Agnes Arpi, samt Frilans Riks förra ordföranden Fatima Grönblad.
Prispengarna (25 000 SEK) ska gå till verksamheter liknande dem som tidigare SR-pengarna avsatts för: att främja
upphovsrättsarbete.
Frilans Riks deltog i Frilans Syds tårtkampanj utanför Egmont i Malmö, och var även aktiv i den påföljande sociala
medier-kampanj som Egmont upplevde som mycket jobbig.
Frilans Riks var även med och anordnade en upphovsrättsdebatt tillsammans med Mälardalens frilansklubb. I
debattpanelen ingick Victoria da Silva, Frilans Riks ordförande tillsammans med förbundets ordförande Jonas
Nordling. Från förlagssidan deltog Allers förlagschef Stina Abenius samt Johan Taubert,  förlagsdirektör på Egmont.
Bonnier Tidskrifter tackade nej till medverkan. Från början hade bara Aller tackat ja, men förmodligen var Frilans
Syds frilansklubbs tårtaktion mot Egmont, samt  sociala medier-kampanj, en bidragande orsak till att Egmont
slutligen tackade ja. Debatten ledde också till att Victoria da Silva fick till ett möte med Egmonts förlagsdirektör Johan
Taubert för att påtala det orimliga i Egmonts avtal.
Frilans Riks deltog i Frilans Syds arrangemang på bokmässan SmåLit i Värnamo för att informera och upplysa
allmänheten om risken med avtalen.
Frilans Riks har även deltagit i ett möte med Matkreatörerna United, som är ett nystartat nätverk för de som arbetar
inom media med framförallt mat på olika sätt. De startade nätverket för att försöka komma åt de oskäliga avtalen och
gemensamt försöka göra något åt dem. Frilans Riks skrev bland annat under en debattartikel som publicerades på SVT
Opinion och startade som ett initiativ i gruppen och skrevs under av totalt 270 journalister och matkreatörer.
Under året samlades ett antal frilansar för Expressen Magasin som gemensamt skrev under ett brev i protest
mot återpubliceringarna och i slutet av verksamhetsåret samordnade Frilans Riks ett möte med Expressens
arbetsplatsklubb, Mälardalens frilansklubb, SJFs upphovsrättsjurist Olle Wilöf och ett par frilansar. Arbetet med
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att driva frågorna kring Expressenfrilansarnas återpubliceringar vidare fortsätter. För närvarande ingår 39 i
Expressenfrilansarnas Facebookgrupp. På senare tid har Expressen också återpublicerat texter som nu säljs i bokform
på Adlibris. Expressen har också återpublicerat i DN.
För cirka två år sedan började Mittmedia skicka ut avtal som kräver att frilansmaterial ska kunna publiceras i alla
Mittmedias publikationer. I början av 2016 skrev ett 30-tal frilansar på ett protestbrev mot detta men fick aldrig något
svar från Mittmedias ledning. Samtidigt gick Mittmedias administrativa redaktionschef  Per Åhlin ut i Journalisten
och sa att Mittmedia skulle ta höjd när man köpte in material som skulle publiceras i flera titlar, samma besked
fick Frilans Riks från arbetsplatsklubben. Mellannorrlands frilansklubb och vi i Frilans Riks gick därför ut och
uppmanade frilansar att kontakta oss ifall de märkte av att detta inte stämde, dvs om material vidarepublicerades i
flera av Mittmedias tidningar utan att frilansen kompenserades ekonomiskt för detta. Under våren 2017 har vi blivit
kontaktade av tre frilansar som varit med om detta. Alla har ursprungligen sålt materialet till Gefle Dagblad. Sedan
detta kom till vår kännedom har vi varit i kontakt med arbetsplatsklubben som vi menar i första hand bör företräda
frilansarna i en förhandling med Mittmedia. Dialogen med klubben fortsätter för närvarande. I Facebookgruppen för
Mittmediafrilansarna ingår nu 33 frilansar.
Rekrytering
Vi har inte aktivt arbetat med någon rekryteringsplan, men har använt oss mycket av sociala medier för att sprida
information om facket. I Facebookgruppen Frilansjournalisterna som vi ofta postar i når vi även oorganiserade. En
viktig del i rekryteringsarbetet är också nätverken som vi påbörjat arbetet med. Vi har även varit aktiva i de grupper
som startats på Facebook när det gäller de oskäliga avtalen, som Egmont-, Bonnier Tidskrifter-, Mittmedia-, Aller- och
Expressengrupperna. En DN-grupp är nu också under uppbyggnad  Allt arbete där vi syns utåt får även ses som en
indirekt rekrytering. När vi agerar snabbt och är aktiva i debatter visar det på att saker faktiskt händer, vilket är en bra
rekryteringsgrund.
Vi har även aktivt rekryterat frilansar till Facebookgrupperna.
I maj var Frilans Riks även med och bidrog ekonomiskt till en mingel- och rekryteringsträff tillsammans med andra
distrikt och arbetsplatsklubbar i Stockholmsområdet. Frilans Riks ordförande var även på plats i Almedalen och
placerade ut rekryteringsmaterial, då det är ett ställe där många journalister samlas. Då förbundet under stor del
saknade en kommunikationsstrateg avtog vårt löpande arbete kring rekrytering eftersom vi saknade någon att bolla
idéer med.
Efter att SJF nyanställt en kommunikationsansvarig, Jacob Lapidus, har diskussionerna kring rekrytering kommit
igång på allvar. Ordföranden har haft ett eget möte med den kommunikationsansvarige, som också besökt hela Frilans
Riks styrelse. Första rekryteringssatsningen som SJF nu gör vänder sig till journaliststudenterna.
Frilanskalkylatorn
Efter att kansliet börjat flagga för en omgörning av frilanskalkylatorn i början av 2015, samlade den dåvarande
styrelsen in synpunkter på frilanskalkylatorn under verksamhetsåret 2015–2016. I slutet av 2016 fick
förbundsstyrelseledamoten Eddie Pröckl i uppdrag att, i dialog med Frilans Riks, snabbt ta fram ett förslag på
frilanskalkylatorn 2.0. I slutet av februari var förslagsarbetet, inklusive avstämningar med frilansklubbarna, klart.
Förbundsstyrelsen har nu också bifallit ett omgörningsförslag. Detta ska till exempel innebära förenklingar, och att
defaultvärdet i önskat arvode, respektive månadslön är nollat, men med tillhörande detaljerade informationsrutor.
Frilansrekommendationen
De senaste två åren har frilansrekommendationen inte räknats upp på grund av att medellönen i Stockholm har
stannat upp, eftersom frilansrekommendationen har varit kopplad till denna medellön. Att medellönen stannat upp
har band annat berott på att många av de bäst avlönade journalisterna avgått med avgångsvederlag. Dock visar ny
statistik från februari 2017 att medellönen ökat något från 2016 till 2017.
Vi har därför föreslagit Arbetsutskottet, som bereder viktiga frågor i Journalistförbundet, samt kanslichef EvaMaria Kollberg, att frilansreken ska räknas upp med samma procentsats som medellönen i Stockholm har räknats upp
efter tillgängliga statistikuppgifter.
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Kontakter med förbundets ledning och kansli
Frilans Riks har under året försökt att samordna sig bättre med förbundskansliet. En förbättring är att ordförande har
suttit och arbetat på kansliet ett par timmar varje månad. Det har varit givande och resulterat i en bättre kontakt med
kanslipersonalen. På så sätt har det uppstått ett informationsutbyte som varit svårt att få på annat sätt. Det finns dock
ingen kontorsplats för Frilans Riks ordförande, utan hon får sitta i olika konferensrum i mån av plats.
Då vi inte har någon frilansombudsman har vi tills vidare fått vända oss till SJFs kanslichef Eva-Maria Kollberg
som utsetts till kontaktperson i frilansfrågor och frilanssamordnare på Journalistförbundet. Frilans Riks har
haft ett antal möten med Kollberg under året, så även med SJFs förhandlingschef Johan Lif, som har ett antal
frilansfrågor på sitt bord och likaså med SJFs förbundsjurist Olle Wilöf. Frågan om vad som hände med våra krav på
en frilansombudsman har vi skickat vidare till både Förbundsstyrelsen och kansliet, men inte fått något positivt svar
ännu. Det senaste beskedet, som gavs för ett halvår sedan, var att frågan om frilansombudsman skulle tas upp i AU.
Men ännu har vi inte fått något svar. Då det under en stor del av året saknats en kommunikationsstrateg har inte allt
arbete hunnits med, men samarbetet med den nyanställde kommunikationsansvarige Jacob Lapidus har redan inletts.
Frilans Riks deltog även i SJFs avtalskonferens och representerades av Frilans Riks ordförande Victoria da Silva
och Mälardalens frilansklubbs ordförande Gert Lundstedt. På plats från Förbundsstyrelsen fanns även Frilans Riks
styrelseledamoten och tillika FS ledamoten Natacha López och FS ledamoten Carl-Magnus Höglund, Frilans Väst.
Tillsammans pratade vi på olika sätt om frilansarnas villkor.
Avtalsdelegationen tog med sig det vi sagt. Frilans Riks har medverkat till att skrivningar om krav på skäliga
arvodesnivåer till frilansare kommit in i avtalsförhandlingarna, bland annat genom att Riks-representanter talat för att
frilansarvodesfrågan bör in i avtalsrörelsen. Detta är en stor förändring gentemot tidigare då frilansfrågan inte ansågs
höra hemma i avtalsrörelsen.
Natacha López, Frilans Riks styrelse och Carl-Magnus Höglund. som ordförande i Västra frilansklubbens styrelse, är
båda ledamöter i Förbundsstyrelsen och får därmed med frilansperspektivet i Förbundsstyrelsens diskussioner.

Trygghetsfrågor
Den 16 november 2016 bjöd TCO in till ett möte med representanter för olika kulturyrken för att undersöka och
diskutera erfarenheter av trygghetssystemen. Från Frilans Riks sida medverkade Agnes Arpi, som lyfte problemen för
kombinatörer och medlemmarnas upplevelser av a-kassa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Diskussionen
ledde bland annat till en artikel i TCO:s tidning Arbetsvärlden (15 mars 2017).
Hot mot frilansjournalister
I mars 2017 hölls ett möte med polisen angående hot mot frilansjournalister. Medverkade gjorde ordförande Victoria
da Silva, Carl-Magnus Höglund från Förbundsstyrelsen  och Västra frilansklubben samt SJFs ombudsman Tove
Carlén. Från polisen deltog Eva Sund som är kommissarie på Nationella operativa avdelningen UC i Stockholm och
ansvarar för samordning kring demokrati- och hatbrott. Inför mötet kontaktade Frilans Riks flera frilansar för att få en
samlad bild av situationen. Mötet syftade till att höra hur polisen arbetar med hot mot frilansjournalister och hur man
som frilansjournalist kan agera. Sund tog även emot våra synpunkter.

Samarbete med och stöttning av medlemsklubbarna
Radio- och TV-klubben lades ned under 2016, eftersom aktiviteten var låg och det inte gick att få ihop en styrelse. De
flesta medlemmarna gick över till Mälardalens Frilansklubb och ytterligare några fördelades mellan Västra och Frilans
Syd.
Frilans Riks deltog med sin kontaktperson på Frilans Syds frilanshelg, och har haft viss dialog med Östergötlands
frilansklubb, bland annat genom ett trepartssamtal. Samtliga frilansklubbar har sina egna kontaktpersoner inom
Frilans Riks styrelse.
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Klubbidrag
Under 2016 och fram till mars 2017 har det delats ut närmare 35 000 kr i klubbidrag till klubbarna
•
•
•
•
•

Syds frilansklubb har fått 10 000 kr för sin frilanshelg.
Norrbottens frilansklubb har fått 3 000 kr för ett arrangemang och får ytterligare 4 000 för sitt årsmöte 2017.
Västra frilansklubben har fått 7 500 kr för sin frilansdag.
Mälardalens frilansklubb har fått totalt drygt 5 680 kr för Journalist AW och seminarium i Uppsala.
Östergötlands frilansklubb har fått 3 500 kr för ett arrangemang.

Sociala medier och andra informationskanaler
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 och Vastrafrilansklubben. För alla frågor som rör listorna hänvisas till admin@
frilansriks.org.
Snackbar är den enda plattformen som består av bara medlemmar i frilansdistriktet. Nämnas kan att gruppen
minskat under året och har i slutet av mars 187 medlemmar jämfört med 194 under samma tid i fjol. (326 2015).
Det finns även Facebook-grupper för frilansar för Bonnier, Aller, Egmont samt en nystartad för DN-frilansar
med anledning av att DN vill utöka sin bevakning i landet. Agnes Arpi startade under året en Facebook-grupp för
Stampens obetalda frilansar, öppen för alla frilansar berörda av Stampens rekonstruktion.
Frilans Riks har 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. I slutet av mars bestod gruppen av 1 134 medlemmar (1 085 samma tid i fjol) .
Styrelsen har en gemensam mejladress, för att lätt kunna nås för allehanda frågor: info@frilansriks.org. Det är denna
mejladress som gäller, inte styrelsen@frilansriks.org, som tidigare.
Styrelsens uppdateringar kring aktuella fackliga och journalistiska frågor återfinns på hemsidan frilansriks.org. De
lokala klubbarna har möjlighet att annonsera där för sina arrangemang på styrelsens hemsida.
Styrelsen startade under året ett Instagram-konto, @frilansriks, där frilansar framöver kommer att kunna dela med
sig av sitt arbete. Tanken är att ansvaret för att uppdatera kontot vandrar mellan olika frilansar eller frilanskontor,
med några veckors intervall, för att på så sätt öka frilansars synlighet och visa på bredden i deras arbeten.
Sidan frilansenager.nu har stängts ner. Användbart innehåll kommer istället att flyttas över till frilansriks.org.

Arvodesguiden
Frilans Riks har avsatt 60 000 SEK (plus moms) från 2016 års budget till att uppgradera Arvodesguiden. Bakgrunden
är att både säkerheten och önskad funktionalitet kräver detta. Vi har gett i uppdrag till Arvodesguidens styrgrupp att
utforma ett kontrakt med en underleverantör som ska bygga en specialdesignad lösning. Kontraktet ska även ta höjd
för eventuellt framtida uppgraderings- och programmeringsinsatser.
Den 31 december 2016 hade Arvodesguiden 918 medlemmar. Vid föregående årsskifte var antalet högre, 1 067. Detta
beror bland annat på att en manuell utrensning av personer som inte längre är medlemmar i Frilans Riks gjordes
under året (systemet gör ingen automatisk utrensning).
Under 2016 lämnades 202 rapporter till Arvodesguiden. Motsvarande siffra för 2015 var 309 och under 2014 kom
169 rapporter in. Totalt innehåller Arvodesguiden nu 2 365 rapporter.
Under 2016 hade guiden 1 347 besök av 755 användare. Det totala antalet sidvisningar för dessa besök var 7 083.
Motsvarande siffror för 2015 var 1 460 besök av 858 användare, och 8 291 sidvisningar.
Aktiviteter för att få in fler rapporter
I november anordnade Styrgruppen för Arvodesgudien en tävling som vi kallade Tårtutmaningen. Tävlingen gick ut
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på att samla in så många rapporter som möjligt gruppvis, med chans att vinna en tårta. Styrgruppens tanke var att
sporra personer som är aktiva rapportörer till Arvodesguiden att uppmuntra sina kollegor att vara med i en gemensam
utmaning. Responsen på tävlingen var relativt svag. Samtidigt kom det in många rapporter från de få som deltog.
Vann gjorde Ordförrådet i Malmö.
Under året förbättrade vi utskicken av nyhetsbrev genom att göra en mall för att skicka ut dem via gratistjänsten
Mailchimp. Det gör att nyhetsbreven blir snyggare och hanteringen mer effektiv. Vi skickade ut två nyhetsbrev under
året, med förhandlingstips och uppmuntran att rapportera till Arvodesguiden.
Styrgrupp
Arvodesguidens styrgrupp har under 2016 efter Frilans Riks årsmöte bestått av Jeanette Bergenstav (medlem i
Västra frilansklubben), Ingela Hofsten (medlem i Mellannorrlands frilansklubb) och Fatima Grönblad (medlem i
Västra Frilansklubben). Fatima Grönblad har varit sammankallande och Jeanette Bergenstav har skött den löpande
administrationen under de första månaderna.
Då Jeanette lämnade styrgruppen i september 2016 på grund av sitt arbete uppstod en vakans och Fatima
Grönblad skötte administrationen. I januari 2017 tog styrgruppen in Anna Persson (Frilans Syd) som ersättare och
hon började då sköta den löpande administrationen.
Styrgruppen har haft ett telefonmöte under året och i övrigt kommunicerat via mejl.
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Under året har arbetet kring Sveriges Radio fortsatt och vi har genomfört det upprop vi planerat att göra på Ekot.
Ett 30-tal frilansar skrev på ett protestbrev och vi fick därigenom till ett möte med Ekots chef Olle Zachrisson och
personalchef Katarina Schulz. Med på mötet var Natacha López från Frilans Riks och två av de berörda frilansarna
som tillsammans företrädde hela gruppen.
Förhandlingen med Ekot resulterade i en höjning av arvodena och ett löfte om en årlig uppräkning. Vi tittar nu
på om detta löfte har hållits i år. Det har också genomförts ett liknande upprop gällande P2 dokumentär, som Ingela
Hofsten har hållit i. Frilans Riks har bistått gruppen med råd och stöd under processen, som ännu inte är avslutad.
Allt arbete relaterat till Sveriges Radio har genomförts med de pengar som Frilans Riks fick av SR-klubben under 2015
och som ska användas specifikt till fackligt arbete för att förbättra situationen för SR-frilansar.

Internationellt
Nordiskt samarbete
I maj 2016 anordnade Norge det nordiska toppmötet där nya riktlinjer drogs upp för samarbetet. Från Frilans Riks
styrelse deltog tre personer, Natacha López, Victoria da Silva och Rickard Jakbo. Mötet kom fram till att träffas en
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gång per år, men tog istället fram en kommitté med en deltagare från varje land som ska se till att samarbetet fortgår. I
den gruppen deltar Victoria da Silva från Sverige.
När det gäller seminariet Nordic Freelance bestämdes att seminariet ska arrangeras varje år, men med stor
flexibilitet så att alla länder har råd att arrangera det. Alla deltagare på seminariet kommer i fortsättningen att
själva betala för mat och logi. Nästa nordiska toppmöte planeras till september 2017 i Finland som håller i nästa
Nordic Freelance. 2018 ska Sverige anordna seminariet. Inför det norska Nordic Freelance utlyste Frilans Riks fem
resestipendier.
Den nordiska kommittén har sedan i maj sammanträtt i fyra kortare telefonmöten och ett fysiskt möte i Oslo, då man
även besökte Norges årsmöte. I kommittén har vi lagt ner en del tid på att förstå varandras organisationer för att
veta hur vi bäst kan samarbeta, men det är framförallt utbyte av information länderna emellan som är av stort värde.
Sverige har till exempel haft nytta av informationen om Danmarks förhandlingar med Egmont. En huvuduppgift för
kommittén är att skapa arbetsgrupper som kan vara intressant för samtliga länder. Nu handlar det mycket om att sätta
upp rimliga riktlinjer för att så småningom få grupperna att fungera och hitta lämpliga ämnen som alla länder kan
samlas kring. Det som kommit längst är arbetet med att starta ett nätverk för utlandsfrilansar i Norden.
FREG
Natacha López är Journalistförbundets representant i Freelance Rights Expert Group, FREG, som är en av
expertgrupperna inom Europeiska Journalistfederationen, EFJ. FREG har möten två gånger om året och under det
gångna verksamhetsåret har två av FREGs möten hållits i samband med EU-finansierade seminarier, vilket gett en god
möjlighet till fördjupning i fackliga frågor.
Ett av seminarierna diskuterade möjligheterna att förhandla kollektivt för alla journalister, inklusive frilansar.
Under det framgick att det försiggår en diskussion inom EU om huruvida frilansars kollektiva organisering är att
ses som kartellbildning eller inte. Frågan är ännu inte avgjord. Det finns exempel på länder där uppdragsgivare har
förhindrat frilansar från kollektiv organisering med hänvisning till EU:s kartellagstiftning, samtidigt som det i andra
EU-länder finns exempel på långtgående avtal som tecknats mellan fackförbund och uppdragsgivare kring frilansars
arvoden och annat.
På seminariet togs också upp olika exempel på hur EFJs medlemsorganisationer arbetat med kollektiva
lösningar för frilansar. Dessa finns samlade i den handbok EFJ publicerade i samband med seminariet: http://
europeanjournalists.org/blog/2016/10/27/rights-and-jobs-in-journalism-building-stronger-unions-in-europe-newhandbook-launched/
Under seminarierna och på FREGs senaste möte har man också diskuterat frågan om organisering och rekrytering
av samt strategier för frilansar. Man har bland annat bjudit in en representant för UNI-Global, som hjälper
fackförbund runtom i världen med organisering och utifrån det fört diskussioner om strategier för att organisera
frilansar och åstadkomma förbättringar för dessa. Tankarna har inspirerat till Frilans Riks kommande arbete med
rekrytering och organisering, som presenteras i verksamhetsplanen.
EFJ hade i fjol en kongress och därför valdes nya representanter in i expertgrupperna. Sedan i höstas består därför
FREG av betydligt fler representanter än tidigare och man hade i februari i år ett mer välbesökt möte än på åratal.
Representanterna i FREG kommer nu från: Sverige, Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Vitryssland, Norge,
Italien, Ryssland, Estonia, Storbritannien, Cypern, Österrike, Albanien och Portugal.

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.
Göran Schüsseleder, Frilans Riks, är sammankallande i juryn 2017 som även består av Paul Frigyes från Frilans Syd
samt fjolårets Årets frilans-pristagare Åsa Sjöström.
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Frilans Riks
802010-4751
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Utskrivet 2017-03-14 10:58
Senaste vernr A 276

Resultatrapport
ÅRL
Period

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

Ackumulerat

Period fg år

Årsredovisning resultat

3010

Medlemsavgifter

521 112,00

521 112,00

528 873,00

3044

Verksamhetsbidrag

428 125,03

428 125,03

442 302,97

3740

Öres- och kronutjämning

-1,05

-1,05

-2,81

949 235,98

949 235,98

971 173,16

25 000,00

25 000,00

0,00

7 609,00

7 609,00

0,00

21 317,75

21 317,75

0,00

53 926,75

53 926,75

0,00

1 003 162,73

1 003 162,73

971 173,16

0,00

0,00

-57 875,00

0,00

0,00

-57 875,00

1 003 162,73

1 003 162,73

913 298,16

0,00

0,00

-4 560,00

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3990

Övr ersättn och intäker (vinst Alispriset-2016)

3991

Nordiskt seminarium Lillehammer

3992

Sveriges Radio

Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4600

Legoarbeten, underentrepr

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010

Lokalhyra

5460

Förbrukningsmaterial

5800

Resekostnader

5811

Kost och logi Sv

5910
5990

0,00

0,00

-1 658,90

-57 663,00

-57 663,00

-71 994,50

-8 422,00

-8 422,00

-10 929,00

Annonsering

-80 000,00

-80 000,00

-40 000,00

Övrig reklam

-4 633,00

-4 633,00

-4 862,50

6062

Inkasso och KFM-avgifter

6071

Representation, avdragsgill

6110

Kontorsmaterial

-180,00

-180,00

0,00

-36 190,00

-36 190,00

-47 960,00

-70,00

-70,00

-302,00

6211

Fast telefoni

0,00

0,00

-1 223,00

6212

Mobiltelefon

-496,00

-496,00

-665,00

6250

Porto

6530

Redovisningstjänster

6540

IT-tjänster

6550

Klubb bidrag

6570

Bankkostnader

6590

Övr främmande tjänster

6901

Konferenser och utbildningar

6991

Övr avdr gill kostn

6992

Övr ej avdr gill kostn

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
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-289,00

-289,00

-858,00

-40 455,00

-40 455,00

-23 836,00

-2 697,00

-2 697,00

-2 361,00

-23 680,00

-23 680,00

-49 596,00

-1 064,50

-1 064,50

-1 022,00
-6 055,00

-1 250,00

-1 250,00

-29 286,07

-29 286,07

0,00

-2 736,88

-2 736,88

-539,00

-420,00

-420,00

0,00

-289 532,45

-289 532,45

-268 421,90

Sida 2(2)

Frilans Riks
802010-4751
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Utskrivet 2017-03-14 10:58
Senaste vernr A 276

Resultatrapport
ÅRL

7010

Styrelsearvoden A-skatt

7331

Skattefri bilersättning

7510

Arbetsgivaravgifter

7520

Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)

Summa personalkostnader
RÖRELSERESULTAT

Period

Ackumulerat

Period fg år

-455 589,75

-455 589,75

-509 891,25

-1 565,00

-1 565,00

-3 922,50

-134 210,58

-134 210,58

-160 208,26

-582,83

-582,83

0,00

-591 948,16

-591 948,16

-674 022,01

121 682,12

121 682,12

-29 145,75

108,00

108,00

6,00

Finansiella poster
8314

Skattefria ränteintäkter

8422

Räntekostnader levskulder

8423

Rte kostn skattekonto

Summa finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-5,00

-5,00

0,00

-545,00

-545,00

-19,00

-442,00

-442,00

-13,00

121 240,12

121 240,12

-29 158,75

-121 240,12

-121 240,12

29 158,75

-121 240,12

-121 240,12

29 158,75

-1 003 162,73

-1 003 162,73

-971 173,16

0,00

0,00

0,00

Årets resultat
8999

Redovisat resultat

Summa årets resultat
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT
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Sida 1(1)

Frilans Riks
802010-4751
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Balansrapport ÅRL
Ing balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Utskrivet 2017-03-14 10:57
Senaste vernr A 276

Ing saldo

Årsredovisning balans

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

5 372,00

5 372,00

-1 947,00

3 425,00

0,00

0,00

36 037,00

36 037,00

46 500,00

46 500,00

-4 175,00

42 325,00

51 872,00

51 872,00

29 915,00

81 787,00

319 361,27

319 361,27

77 293,18

396 654,45

Summa kassa och bank

319 361,27

319 361,27

77 293,18

396 654,45

Summa omsättningstillgångar

371 233,27

371 233,27

107 208,18

478 441,45

SUMMA TILLGÅNGAR

371 233,27

371 233,27

107 208,18

478 441,45

-118 089,28

-118 089,28

29 158,75

-88 930,53

29 158,75

29 158,75

-150 398,87

-121 240,12

-88 930,53

-88 930,53

-121 240,12

-210 170,65

-493,00

-493,00

493,00

0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1619

Övr fordringar hos anställda

1630

Avräkn skatter och avgifter

1790

Övriga förutbetalda kostnader o
upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1920

PlusGiro

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2060

Eget kapital

2069

Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440

Leverantörsskulder

2710

Personalens källskatt

-38 018,97

-38 018,97

27 486,37

-10 532,60

2730

Lagstadgade sociala avgifter

-40 618,40

-40 618,40

30 817,97

-9 800,43

2890

Övr kortfr skulder

-13 917,00

-13 917,00

12 473,00

-1 444,00

2920

Upplupna löner

-54 600,00

-54 600,00

-7 228,25

-61 828,25

2940

Upplupna sociala avgifter och andra
avgifter

-17 155,34

-17 155,34

-999,18

-18 154,52

2990

Övr interimsskulder

-117 500,03

-117 500,03

-49 010,97

-166 511,00

Summa kortfristiga skulder

-282 302,74

-282 302,74

14 031,94

-268 270,80

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-371 233,27

-371 233,27

-107 208,18

-478 441,45

0,00

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT
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iInkomna motioner
Motion 1
Om att Frilans Riks lägger fast en strategi för det gemensamma upphovsrättsarbetet.
2016 blev fortsatt fulavtalens år. Aller, Bonnier tidskrifter, Egmont, Expressen... Listan på mediehus och arbetsgivare
som under året skickade ut fulavtal kan göras lång. Fulavtal som kräver att vi alltifrån frånsäger oss upphovsrätten
såväl retroaktivt som för all framtid i alla existerande och framtida tillkommande publikationer och plattformar, till att
vi genom avtal tillåter utökad nyttjanderätt.
Oavsett skrivningar blir följden densamma för den enskilde frilansen: sämre betalt och förlorad kontroll över
materialet.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att vi tar fasta på de hjälpverktyg vi har för ett fungerande upphovsrättsarbete –
Frilansstrategin och Frilansavtalet. Men också slår fast vad vi behöver bli bättre på – samarbetet med kansliet och
arbetsplatsklubbarna. Och inte minst: ta tillvara erfarenheterna från tidigare upphovsrättsarbete för att stå bättre
rustade i arbetet för justa villkor och mot fulavtalen. För att nå dit krävs att Frilans Riks omedelbart lägger fast en
tydlig strategi för det fortsatta upphovsrättsarbetet och förankrar det med klubbarna och deras upphovsrättsansvariga,
för att bli ett effektivt verktyg i de upphovsrättsstrider vi har framför oss.
Vid Mälardalens årsmöte 2016 antogs en motion från Mälardalens styrelse med innebörden av det som står här ovan
och där vi yrkade
”… att Frilans Riks prioriterar och i början av 2016 samlar ihop erfarenheterna och kunskaperna från gjort
upphovsrättsarbete; för att utifrån detta och befintliga verktyg (Frilansstrategin och Frilansavtalet) och
i samråd med klubbarna och deras upphovsrättsansvariga ta fram en strategi för att snabbt och effektivt
kunna möta kommande upphovsrättsstrider”.
Motionen skickades till Frilans Riks årsmöte där den antogs med tillägget:
”Vi delar motionärernas bild av vikten av att hejda fulavtalen och att det ska vara så tydligt som möjligt hur
upphovsrättsarbetet sköts och vilka krav som drivs. Att ta vara på erfarenheter och kunskaper av tidigare
arbete och dra lärdomar av vad som fungerar och inte är något vi gör hela tiden. Vi har också en pågående
diskussion med kansliet om hur upphovsrättsarbetet ska bedrivas - hur ansvaret för olika uppgifter ska
fördelas mellan kansli, distrikt och klubbar och vilka krav Journalistförbundet ska driva. Där upplever vi att
vi har nått framåt, men vi anser att vi inte nått ända fram och att diskussionen behöver fortsätta.
I juni 2015 hade vi ett telefonmöte där de personer som ansvarade för olika upphovsrättsfall medverkade.
Där tog vi fram en målbild som specificerar var vi vill nå när det gäller oskäliga avtal och vad som krävs
för att vi ska kunna rekommendera frilansar att skriva på. Där specificeras bland annat att ytterligare
publiceringar ska ge ytterligare ersättning. Vi håller med om att det vore bra att samla ihop erfarenheter
och kunskaper för att ta avstamp för fortsatt upphovsrättsarbete under 2016. Men Frilans Riks resurser
är begränsade och vi vill inte förbinda oss att göra en omfattande utvärderingsprocess och ta fram en ny
strategi samtidigt som det pågår aktuella fall som kräver mycket tid och snabba insatser. Däremot kan
vi göra en utvärdering av konkreta frågeställningar. Det kan till exempel handla om hur vi ska fortsätta
diskussionerna med kansliet, att utvärdera om och hur vi vill fortsätta samarbetet med organisationerna
inom AGA-gruppen (SJF, SFF, BLF, Svenska tecknare) och att tillsammans med klubbarna lägga upp en plan
för hur vi bedriver arbetet med upphovsrättsfrågorna. Årsmötet beslöt att bifalla motionen med tillägget.”
Vi vet att Frilans Riks agerat och kontaktat kansliet för att diskutera frågan vid ett flertal tillfällen. Trots det tycker vi
att det vi yrkade på i vår motion till Frilans Riks årsmöte 2016 – tillsammans med det nyss citerade tillägget – inte
blivit genomfört fullt ut och att man inte lyckats få till en strategi för det gemensamma upphovsrättsarbetet.
Därför yrkar vi:

•

att Frilans Riks prioriterar och i samråd med klubbarna och deras upphovsrättsansvariga
skyndsamt tar fram en strategi för att snabbt och effektivt möta kommande
upphovsrättsstrider; och därefter inleder samtal med Journalistförbundets kansli för att med
dem gemensamt implementera en för upphovsrättsarbetet fungerande arbetsordning klubbdistrikt-förbund
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•
•

att Frilans Riks omgående ställer krav på FS att avsätta resurser centralt inom SJF för att
assistera Frilans Riks med att genomföra detta mycket nödvändiga arbete
att motionen skickas vidare till FS.

Mälardalens frilansklubbs årsmöte, 2017-02-14

Frilans Riks styrelses svar:
Styrelsen har som Mälardalens frilansklubb påpekar redan samarbetat med kansliet i frågan, men vi har ännu inte
nått fram till en tydlig strategi kring upphovsrätt och håller med om att det skyndsamt bör arbetas fram en målbild.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet:
•
att bifalla första och andra att-satserna
•
att avslå tredje att-satsen då motionen i första hand vänder sig till Frilans Riks.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

Motion 2
Om att Frilans Riks undersöker och tar fram konkreta förslag för att säkra frilansjournalisternas rätt
till upphovsrättsersättning och undanröja problemen med fulavtalen.
Vi menar att det måste till nya strategier för att bekämpa fulavtalen och förstärka frilansjournalisternas rätt till
upphovsrättsersättning. Bland annat har licensieringsavtal och kollektiv klarering via våra upphovsrättsorganisationer
framförts som möjliga vägar framåt, värda att studeras och vidareutvecklas.
Därför yrkar vi:

•
•
•

att Frilans Riks omgående tillsätter en arbetsgrupp som prioriterar att presentera konkreta
nya strategier för att undanröja fulavtalen och säkra frilansjournalisternas rätt till
upphovsrättsersättning
att Journalistförbundet centralt samarbetar med Frilans Riks om detta
att motionen skickas vidare till FS.

Mälardalens frilansklubbs årsmöte, 2017-02-14

Frilans Riks styrelses svar:
Vi har under året träffat representanter från Alis ett antal gånger och tittat på möjligheter till licensieringsavtal och
kollektiv klarering, så arbetet är redan inlett. Däremot har vi ännu inte hittat en framkomlig väg, vilket har visat
sig svårare än väntat. Vi vill fortsätta att undersöka olika möjligheter, men anser att vi har för lite resurser för att
tillsätta en arbetsgrupp och göra det till en prioriterad fråga. Vi avser att även kommande verksamhetsår arbeta
med upphovsrätt på olika sätt och det här kommer fortsatt att vara en del i det arbetet.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet:
•
att bifalla första att-satsen med följande ändring “att Frilans Riks fortsätter undersöka
konkreta nya strategier för att undanröja fulavtalen och säkra frilansjournalisternas rätt till
upphovsrättsersättning”
•
att bifalla andra att-satsen med följande ändring, då vi ej har möjlighet att ge uppdrag till
förbundet centralt, “att Frilans Riks föreslår Journalistförbundet centralt att samarbeta i
frågan”
•
att avslå tredje att-satsen då den främst är riktad till Frilans Riks och vi ej har möjlighet att
ge förbundet centralt uppdrag.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017
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Motion 3
Om att Frilans Riks arbetar för en bättre arbetsmiljö för frilansjournalister utifrån den statliga
utredningen.
Arbetsmiljöansvaret för oss för frilansjournalister/egenföretagare är lika eftersatt som socialförsäkringarna. Förra året
tillsatte dock regeringen en utredning, Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1), där utredaren bland
annat ska kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar, och analysera och bedöma om gällande bestämmelser
om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
Men vad händer? Egenföretagarna och frilansjournalisterna blir allt fler, och därmed faller allt fler utanför
gällande bestämmelser för arbetsmiljöansvar. Frilansjournalister som alla andra arbetstagare ska oberoende av
anställningsform ha rätt till en säker och trygg arbetsmiljö. Gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är inte
ändamålsenliga för frilansjournalister.
Därför yrkar vi:

•
•
•
•
•

att Frilans Riks kräver svar från SJF om förbundet har uppvaktat utredningen och på vilket
sätt frilansarnas arbetsmiljöproblem har drivits i samband med uppvaktningen
att Frilans Riks i samarbete med Journalistförbundet bevakar hur arbetsmiljöfrågan hanteras i
samband med remissrundan gällande utredningen Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
att Journalistförbundet driver frågan om frilansars arbetsmiljö inom TCO
att Frilans Riks under 2017 prioriterar arbetet med arbetsmiljöfrågan för frilansar
att motionen skickas vidare till FS.

Mälardalens frilansklubbs årsmöte, 2017-02-14

Frilans Riks styrelses svar:
Vi har inte under det senaste verksamhetsåret arbetat särskilt mycket med frågan om frilansjournalisters
arbetsmiljö då vi istället prioriterat framför allt upphovsrättsarbetet. Det är oklart vad som egentligen omfattar
frilansares arbetsmiljöproblem och vi bör därför fokusera på att vara konstruktiva, lista och konkretisera
problemen och därefter ta dessa vidare tillsammans med förbundet.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet:
•
att avslå första att-satsen eftersom den börjar i fel ände och vi saknar möjligheter att ställa
krav
•
att bifalla andra att-satsen
•
att avslå tredje att-satsen då Frilans Riks ej kan ge uppdrag till Journalistförbundet
•
att avslå fjärde att-satsen då vi saknar resurser att prioritera den här frågan
•
att avslå femte att-satsen då den berör framförallt Frilans Riks.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

Motion 4
Om att Frilans Riks utreder bakgrunden till pågående satsningar på medborgarjournalistik
finansierade med medel från det offentliga och EU. Och i sin förlängning tillsammans med
Journalistförbundet uppvaktar politiskt ansvarigt departement i frågan.
I november kunde man i Uppsala Nya Tidning läsa att statliga Presstödsnämnden gett UNT 3,8 miljoner kronor i ett
särskilt utvecklingsstöd. Pengarna, skrev tidningen, ska användas för att delfinansiera ett projekt ”med satsning på
så kallad medborgarjournalistik”. Strax därefter dök det upp rapporter om liknande projekt i andra delar av landet,
finansierade med skattemedel eller pengar från EU (Kristianstadsbladet).
Detta är oroande eftersom det innebär att jobb för yrkesverksamma journalister försvinner, och att frilansarvodena
pressas. Frågan är också vad satsningarna betyder för den journalistiska kvaliteten och trovärdigheten, och
allmänhetens tillit till media?
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Därför yrkar vi:

•
•

att Frilans Riks utreder på vilka grunder dessa stöd ges
att Frilans Riks kontaktar Journalistförbundet om att uppvakta ansvarigt departement för att
ta upp frågan om stödets negativa inverkan på yrkesverksamma journalisters arbetsmarknad,
våra inkomster och villkor.

Mälardalens frilansklubbs årsmöte, 2017-02-14

Frilans Riks styrelses svar:
Vi delar Mälardalens oro över detta projekt och ser också ett behov av att utreda frågan närmare. Vi bedömer dock
att detta är den sorts uppgift som hör till Journalistförbundets kanslis arbete, särskilt som frågan inte bara berör
frilansjournalister. Vi vill därför föreslå att motionen skickas vidare, i något förändrad form, till förbundsstyrelsen.
Vi tänker också att det kanske inte nödvändigtvis är något departement som ska uppvaktas, om att det rör sig om en
EU-fråga kanske SJF snarare bör vända sig till EFJ eller de svenska EU-parlamentarikerna. Vi skulle därför vilja se
en öppnare formulering kring vem som ska uppvaktas.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet:
•
att Frilans Riks nya styrelse ges i uppdrag att omformulera motionen i enlighet med texten
ovan och skickar motionen vidare till förbundsstyrelsen och att motionen därmed anses
besvarad.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

Motion 5
Om att frilanskalkylatorn och frilansrekommendationen utvecklas, justeras och indexuppräknas för
att effektivare kunna driva kravet på bättre arvoden.
Det är drygt tre år sedan frilanskalkylatorn introducerades. Journalistförbundet har i samråd med Frilans Riks precis
uppdaterat den; barnsjukdomar har åtgärdats och detaljer rättats till för att göra den effektivare och mer precis. Ett
arbete som fortsatt måste göras löpande.
Samtidigt med uppdateringen av frilanskalkylatorn har det på Snackbar förts en diskussion om
frilansrekommendationen, vilken som arvodesverktyg nu uppenbart alltmer förvirrar alltfler frilansjournalister.
Frågorna är många: På vad bygger rekommendationen och hur är den framräknad? Varför har den inte räknats upp på
ett par år samtidigt som förbundet rekommenderar att frilansare med fasta uppdrag räknar upp sina arvoden med en
viss procent?
Diskussionen på Snackbar tydliggör att rekommendationen inte fungerar i sin nuvarande form. Att den snarare
stjälper än hjälper oss i kampen för bättre betalt. Därför bör Frilans Riks omedelbart inleda en diskussion med
förbundskansliet för att samordna frilanskalkylatorn och frilansrekommendationen så de är en draghjälp åt varandra,
inte som nu motsäger varandra och förvirrar oss frilansare om vilket verktyg vi ska använda i kampen för schyssta
arvoden.
Avgörande är att frilansrekommendationen årligen indexuppräknas som för arbetsmarknaden i övrigt (det vill
säga minimum enligt märket), samtidigt som förbundskansliet i samråd och fortlöpande dialog med Frilans Riks
kontinuerligt uppdaterar och finjusterar frilanskalkylatorn för att de ska kunna vara effektiva och vassa verktyg för
schyssta arvoden.
Därför yrkar vi:

•
•

att Frilansrekommendationen årligen indexjusteras som för arbetsmarknaden i övrigt (det vill
säga minimum enligt märket)
att Frilans Riks, i dialog med klubbarna och i ett gemensamt arbete med Journalistförbundets
kansli kontinuerligt uppdaterar frilanskalkylatorn.

Styrelsen för Mälardalens frilansklubb:
Leonarda Arcidiacono, Monica Atterberg, Marja Beckman, Ylva Berlin, Beata Hansson, Johanna Lundeberg, Gert
Lundstedt, Karin Löwengren, Holger Nilén och Monica Walldén
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Frilans Riks styrelses svar:
Se nedan efter motion 6!
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

Motion 6
Om att uppgradera Frilansrekommendationen.
Vi tycker det är viktigt att behålla en trovärdig Frilansrekommendation, som består av en fastställd timpeng/
dagsarvode för journalistiskt arbete. Det är viktigt eftersom Frilansrekommendationen är ett inarbetat verktyg, och att
det är enkelt och lättförståeligt att använda.
Vi vill därför att Frilansrekommendationen behålls och marknadsförs av Journalistförbundet i lika stor
utsträckning som Frilanskalkylatorn.
För att behålla trovärdigheten måste den dock ses över. Dagens Frilansrekommendation är uträknad med
Frilanskalkylatorn, utifrån en medellön för journalister i Stockholms län, overheadtid på 50% och tänkta kostnader
på 120 000 kr per år. Men de senaste åren har Frilansrekommendationen inte kunnat höjas pga sjunkande medellön
i Stockholm. Dessutom kommer uppdateringen av Frilanskalkylatorn (som är på väg att göras av förbundet) att
innebära att vissa förinställda värden justeras och därmed kommer den nuvarande nivån på Frilansrekommendation
inte längre att vara synkad med Frilanskalkylatorn.
Därför behöver Frilansrekommendationen uppgraderas. Vårt förslag är att den ska bygga på den nya uppdaterade
Frilanskalkylatorn. Men exakt hur bör utredas eftersom vi inte vet hur den nya kalkylatorn slår.
En uppgraderad Frilansrekommendation skulle förslagsvis:
– baseras på medellön för journalister i Stockholm eller samtliga journalister i hela landet
– årligen uppdateras 1 mars (eftersom lönestatiken blir klar i mitten av februari)
– beräknas på en snittkostnad för vad en heltidsarbetande frilans har, vilket eventuellt bör utredas på nytt eftersom
120 000 är en tveksam siffra
Därför yrkar vi:

•
•
•

att Frilans Riks verkar för att Frilansrekommendationen har samma status och marknadsförs
lika mycket som Frilanskalkylatorn
att Frilansrekommendationen ska räknas ut med den nya kalkylatorn och att Frilans Riks
tillsammans med förbundskansliet utreder exakt hur
att Frilansrekommendationen uppdateras varje år när föregående års lönestatistik är klar.

Västra Frilansklubbens årsmöte, 2017-03-09

Frilans Riks styrelses svar (på motionerna 5 och 6):
Vi delar Mälardalens frilansklubbs bild av att kommunikationen kring frilansrekommendationen. De senaste åren
har varit rörig och svår för många medlemmar att förstå, och det är bra att det tydliggörs varför eller varför inte
rekommendationen höjs.
Sedan ett par år tillbaka är rekommendationen kopplad till medellönen i Stockholm, enligt en uträkning som
utgår från frilanskalkylatorn 1.0. Medellönen i Stockholm har inte höjts under ett par år. Detta för att äldre med bra
lön ersätts av yngre med sämre betalt (eller så ersätts de inte alls). Därför har inte heller rekommendationen höjts.
Efter att vi nyligen fått kännedom om att medellönerna för Stockholmsjournalister ökat under det föregående
året, har vi föreslagit Journalistförbundets arbetsutskott och kansliets högsta chef Eva-Maria Kollberg, att man i
konsekvensens namn höjer rekommendationen nu, då den nya statistiken från Journalistförbundet visar att lönerna
ökar. Höjningen bör vara med samma procentsats som medellönen ökat.
Att i stället låta rekommendationen öka i takt med de anställdas märke tror vi inte är bra. Detta kommer troligen
leda till att rekommendationsarvodet drar i väg från det arvode som de flesta får fram via frilanskalkylatorn, och
detta skulle göra just det Mälardalen varnar för: att de två arvodesredskapen motsäger varandra och förvirrar.
För att minska eventuell friktion mellan kalkylator och rekommendation har Frilans Riks styrelse, efter
förankring i klubbarna, valt att föreslå en nollad kalkylator på parametrarna önskad lön, samt kostnader i
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Frilanskalkylator 2.0. I stället kommer det att finnas ett par vägledande lönenivåer att sikta på, vilka informeras
om i informationsrutor i anslutning till kalkylatorn. Dessa lönenivåer, eller den lönenivå frilansen anser sig vara
värd, omvandlas sedan till arvodesförslag i kalkylatorn.
En rekommendation i denna informationsruta som höjs med märket varje år (drygt två procent) skulle med
största sannolikhet göra att rekommendationen springer iväg från de andra rekommenderade arvodena som
baseras på medellöner, och det skulle då bli svårare att försvara rekommendationen. I dag kan vi säga att den
är kopplad till medellönen i Stockholm, med det nya föreslagna sättet skulle vi inom kort inte kunna förklara
vad siffran bygger på. Dagens rekommendation är mer försvarbar och mer pedagogisk, än en märkesbaserad
rekommendation.
Frilans Riks styrelse anser att rekommendationen ska vara kvar under överskådlig tid, men att frilanskalkylatorn
har flera fördelar gentemot rekommendationen förutsatt att den blir mer känd och använd. Dagens
rekommendation är inte flexibel och liknar därför inte lönesättningen för de anställda journalisterna, som tar
hänsyn till bland annat erfarenhet och ålder. Det är dessutom en minoritet av uppdragsgivarna som betalar enligt
rekommendationen.
Genomslagskraften för kalkylatorn och dess riktlinjer till arvoden baserat på löner hos de anställda, bör ha
större chanser till framgång då verktyget är transparent och flexibelt och direkt jämförbart med de anställdas
lönenivåer. Kalkylatorn kan därför inte avfärdas på samma sätt som många uppdragsgivare gör med
rekommendationen. De flesta medlemmar torde därför vara mest betjänta av en så smart och framgångsrik
kalkylator som möjligt, och därför vill vi prioritera utvecklingen av frilanskalkylatorn, och inte anpassa kalkylatorn
efter rekommendationen.
Västras förslag om att frilanskalkylator 2.0, vars riktlinjer finns klara, ska räkna ut en ny frilansrekommendation
tycker vi är bra och genomtänkt. Än så länge vågar vi inte binda oss vid en sådan lösning. Vi vet inte hur de nya
parametrarna i kalkylatorn skulle slå om man matar in en medellön i den. Om en medellön leder till ett lägre belopp
än dagens rekommendation, skulle det försämra en relativt stor grupp medlemmars ekonomi. Detta bör dock
utredas vidare i samarbete med kansliet.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet (gällande motionerna 5 och 6):
•
att avslå motion 5s första att-sats, att höja frilansrekommendationen årligen i enlighet med
arbetsmarknadens parters årliga märke
•
att bifalla motion 5s andra att-sats, om att i dialog med klubbarna och i ett gemensamt
arbete med Journalistförbundets kansli kontinuerligt uppdatera frilanskalkylatorn
•
att avslå motion 6s första att-sats, att verka för att rekommendationen ska ha samma status
som frilanskalkylatorn
•
att motion 6s andra att-sats anses vara besvarad (om att frilansrekommendationen ska
räknas ut med den nya kalkylatorn och att Frilans Riks tillsammans med förbundskansliet
utreder exakt hur.)
•
att bifalla motion 6s tredje att-sats, om att frilansrekommendationen ska uppdateras varje
år när föregående års lönestatistik är klar.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

Motion 7
Om att SJFs förhandlingsjour redovisar omfattningen av och i vilka frågor frilansjournalister hör av
sig till jouren, för att ge frilansklubbar och Frilans Riks möjlighet att snabbare och bättre kunna agera
i för medlemmarna viktiga frilansfrågor.
Det framförs ofta från Journalistförbundets sida att förbundets förhandlingsjour tar emot ett stort antal frågor från
frilansjournalister. Däremot redovisas inte i vilka frågor frilansjournalister hör av sig.
En sammanställning av dels antalet förfrågningar jouren tar emot från frilansjournalister, dels i vilka frågor de söker
rådgivning samt förhandlings- och rättshjälp skulle vara betydelsefullt för frilansklubbarna och inte minst Frilans Riks
för att snabbare och bättre kunna agera i för våra medlemmar viktiga och problematiska frågor.
Därför yrkar vi:

•

att förhandlingsjouren omedelbart ges i uppdrag att göra en sammanställning såsom den
beskrivs ovan
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•
•

att en sådan sammanställning görs med jämna mellanrum och i samarbete med Frilans Riks
att motionen skickas vidare till förbundsstyrelsen.

Styrelsen för Mälardalens frilansklubb:
Leonarda Arcidiacono, Monica Atterberg, Marja Beckman, Ylva Berlin, Beata Hansson, Johanna Lundeberg, Gert
Lundstedt, Karin Löwengren, Holger Nilén och Monica Walldén

Frilans Riks styrelses svar:
Styrelsen anser det relevant att ta del av de frågeställningar som frilansar inkommer till förbundet med och vi har
även efterfrågat någon form av sammanställning på aktuella frågor från kansliet, men ej fått svar på om detta är
möjligt.
Frilans Riks styrelse föreslår därför årsmötet:
•
att avslå första att-satsen då Frilans Riks ej har möjlighet att ge uppdrag till
förhandlingsjouren
•
att avslå andra att-satsen med samma motivering som första att-satsen
•
att bifalla tredje att-satsen med vissa omformuleringar som Frilans Riks nya styrelse ges i
förtroende att formulera.
Frilans Riks styrelse den 24 mars 2017

R
Rapporter
(på följande sidor)
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Servicebolaget
Verksamhetsberättelse SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag,
Servicebolaget, 2016.
Servicebolaget, som är ett av Journalistförbundet helägt dotterbolag i aktiebolagsform,
bildades hösten 1998, och verksamheten startade 1 januari 1999. Servicebolaget ska enligt
bolagsordningen bedriva verksamhet för att ge bolagets frilansar, i deras egenskap av
egenföretagande frilansjournalister, branschinriktad företagsservice och därmed
sammanhängande verksamhet. Detta sker i bolagets två verksamhetsgrenar – dels individuell
service i företagarfrågor, dels genom bolagets kursverksamhet anpassad till egenföretagande
frilansjournalister.
Servicebolagets ledning
Servicebolagets styrelse har sex ledamöter och två suppleanter. Unionen-klubben, som
företräder alla anställda i Journalistförbundet och dess dotterbolag samt a-kassan, har en
personalrepresentant som deltar vid styrelsens sammanträden, utan att vara ledamot i
styrelsen. Styrelsen har under året haft fyra sammanträden.
Servicebolagets styrelse 2016
Nordling Jonas, Förbundsstyrelsen (FS) ordförande
Blomgren Marie, FS
ledamot
Pröckl Eduard, FS
ledamot
Schüsseleder Göran, Frilans Riks
ledamot
Grönblad Fatima, Frilans Riks
ledamot t o m 2016-04-18
López Natacha, FS,
ledamot
Nilén Holger, Frilans Riks
ledamot fr o m 2016-04-19
Höglund Carl-Magnus, FS
suppleant
Jakbo Rickard, Frilans Riks
suppleant t o m 2016-04-18
Victoria da Silva, Frilans Riks
suppleant fr o m 2016-04-19
Ragnar Forsén,

personalrepresentant

Zillén Hans

revisor

Styrelsens kursutskott
Fatima Grönblad, Frilans Riks
Göran Schüsseleder, Frilans Riks
Holger Nilén, Frilans Riks
Rickard Jakbo, Frilans Riks
Victoria da Silva; Frilans Riks

ledamot t o m 2016-04-18
ledamot
ledamot fr o m 2016-06-01
suppleant t o m 2016-04-18
suppleant t o m 2016-06-01
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Personal i bolaget
Servicebolaget har under året haft två anställda på 1,6 tjänster.
Maud Alenmark, tidigare frilansjournalist, har varit serviceansvarig och ansvarat bland annat
för information och rådgivning om frilansars företagarfrågor via telefon, e-post och hemsida,
viss ekonomiadministration, styrelsehandlingar, upphandling och avtal om specialpriser och
rabatter, om informationstexter till hemsidan och avtal med kursledare och annan behövlig
expertis.
Elisabet Wahl, anställd på 60 procent och därutöver frilans, har huvudsakligen arbetat med
att administrera och utveckla Servicebolagets kursverksamhet i samråd med kursutskottet,
samt arbetat med webbsidor och med protokoll från ledningens sammanträden.

Fortsatt fokus på kursverksamhet
Styrelsen tog under 2015 beslut om att delvis dra ned på den individuella företagsservicen
och istället satsa mer resurser på kursverksamheten. Med den utgångspunkten har arbetet
för att utveckla kursverksamheten fortsatt under 2016.
Ett mål i förnyelsen har varit att kunna erbjuda webbsända kurser. Under 2016 blev detta
verklighet. Den första webbsända kursen var ”Att lägga anbud vid offentlig upphandling” som
sändes i maj. Efter det följde ytterligare fem webbsända kurser under året.
Satsningen har visat sig mycket lyckad. Webbsända kurser har nått ut bredare än andra
kurser. Många deltagare har kommit från orter långt ifrån de större städerna och flera
frilansar baserade utomlands har också deltagit. Med den tekniska lösningen att sända via
plattformen Adobe Connect har deltagarna kunnat följa kursen via sin egen dator och sin
egen arbetsplats men ändå interagera med kursledaren genom att skriva frågor i en
gemensam chatt och få svar direkt under sändningen. Webbsända kurser enligt denna modell
har också varit ett kostnadseffektivt alternativ till kurser där deltagare samlas fysiskt
eftersom teknikkostnaden per kurs har varit lägre än kostnaden för lokalhyra och fika som
annars skulle krävts. Webbkurserna har förstås också varit kostnadseffektiva för många
kursdeltagare som inte behövt lägga tid och pengar på resor för att delta.
Under det gångna året har kansliet även påbörjat ett arbete med att ta fram så kallade
tutorials, det vill säga korta instruktionsfilmer där man lär ut olika färdigheter steg för steg.
Tanken med de här filmerna är att de ska ligga på Servicebolagets hemsida under en längre
tid och att anslutna frilansar kan ta del av dem när som helst.
Kursutskott
Kursutskottet har under året haft två sammanträden: ett under våren och ett under hösten.
Ledamöterna har gått igenom förslag som kommit in från frilansklubbar och enskilda
medlemmar och prioriterat vilka typer av kurser bolaget bör genomföra. Utskottet har också
haft löpande kontakt under året för att diskutera kursförslag och inriktning på verksamheten.
Kursutskottet kom fram till några principiella beslut under året:

21

Utskottet kommer endast i undantagsfall att förespråka utbildningar i enskilda program som
Photoshop, InDesign och liknande. Det är dels svårt att lära ut något vettigt på en dag och
dels finns det mängder av andra liknande kurser att tillgå, till exempel via studieförbund eller
privata utbildningsföretag.
Utskottet vill fortsätta satsningen på webbsända kurser. Det finns flera fördelar med detta:
det är billigt och medlemmar som bor utomlands eller långt ifrån de vanligaste kursorterna
kan delta. En webbsänd kurs går dessutom att anordna med kortare framförhållning
eftersom deltagarna inte behöver boka resor eller lägga lika stor del av dagen på en sådan här
kurs.
Utskottet vill också i fortsättningen se kurser som ger de anslutna frilansarna möjlighet att
lära sig de nya färdigheter som krävs på en allt mer förändrad mediemarknad.
Större kursutbud och avgiftsbelagd fördjupningskurs
Kursprogrammet 2016 har planerats utifrån önskemål från enskilda medlemmar och från
frilansklubbar, förslag från styrelsemedlemmar samt kansliets löpande spaning på vilka
ämnen som känns aktuella och viktiga. Kursutskottet har med hänsyn till den mycket snabba
tekniska utvecklingen inom journalistiken inriktat huvuddelen av kursutbudet 2016 på
orientering och fortbildning om nya format och digitala verktyg för frilansjournalister.
I det fortsatta arbetet med att erbjuda fördjupnings-och specialkurser har bolaget arrangerat
två avgiftsbelagda kurser, varav en kurs i radioredigeringsprogrammet Hindenburg (29
februari, Stockholm) samt en fotokurs för reportrar (Göteborg 4 juni).

Genomförda kurser 2016
Apptips för frilansjournalister
14 december: Webbsänd föreläsning, 17 deltagare (Betyg: 4,5)
Att lägga anbud vid offentlig upphandling
16 mars: Stockholm, 14 deltagare (Betyg: 4,25)
25 maj: Webbsänd kurs, 8 deltagare (Betyg: 3,8)
Bli din egen publicist
15 november, Stockholm, 45 deltagare (Betyg: 4,0)
Fotokurs - för den ofrivillige fotografen
3 juni, Göteborg, 3 deltagare (Betyg: 4,5)
Få koll på din ekonomi och tjäna mer
23 maj, Stockholm, 12 deltagare (Betyg: 4,7)
13 september, Göteborg, 10 deltagare (Betyg: 4,1)

22

14 september, Malmö, 6 deltagare (Betyg: 4,7)
5 oktober, webbsänd kurs, 15 deltagare (Betyg: 4,1)
Gör din egen e-bok: en introduktion
2 november, webbsänd kurs, 34 deltagare (Betyg: 3,5)
Hitta caset
8 november, Stockholm, 20 deltagare (Betyg: 3,5)
Hitta ditt berättande
10 februari, Stockholm, 18 deltagare (Betyg: 3,9)
16 februari, Malmö, 16 deltagare (Betyg: 4,5)
28 april, Göteborg, 16 deltagare (Betyg: 4,3)
Inspirationsföreläsning - Att göra podd
15 december: webbsänd kurs, 16 deltagare (Betyg: 3,7)
Intervjuteknik 2.0 - svåra intervjupersoner
31 augusti, Stockholm, 20 deltagare (Betyg: 3,6)
20 september, Stockholm, 16 deltagare (Betyg: 3,9)
Introduktion till poddradio
17 februari, Stockholm, 20 deltagare (Betyg: 4,0)
Redigera radio i Hindenburg
29 februari, Stockholm, 4 deltagare (Betyg: 3,8)
Skatter och avdrag
12 april, Göteborg, 5 deltagare (Betyg: 4,5)
13 april, Malmö, 8 deltagare (Betyg: 3,7)
19 april, Stockholm, 16 deltagare (Betyg: 4,4)
Skrivkurs för fotografer
21 september, Gävle 3 deltagare (Betyg: 4,0)
28 september, Göteborg, 2 deltagare (Betyg: 3,5)
Vässa dina undertexter
31 augusti, webbsänd kurs, 10 deltagare (Betyg: 4,25)

Inställda kurser
Utöver dessa 25 kurser arrangerades också kurserna ”Hitta caset” i Stockholm den 8 april och
”Skrivkurs för fotografer” i Gävle den 15 mars. Kurserna blev dock inställda. Den första på
grund av att kursledaren blev sjuk och den andra på grund av för få anmälda deltagare.
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Ökat antal kursdeltagare
Intresset för kursutbudet ökade 2016 och lockade sammanlagt 364 deltagare. Det är 52 fler
än föregående år. Populärast var ”Bli din egen publicist” där 45 personer deltog.
Årets kurser lockade endast en utomstående deltagare 2016 och det var en person som inte
var frilansmedlem/ansluten till Servicebolaget, men medlem i Journalisförbundet i en annan
medlemskategori.
Ytterligare 14 var anmälda till kurserna men blev senare tvungna att avanmäla sig på grund
av vård av sjukt barn eller egen sjukdom. Kurserna har därutöver haft 43 deltagare anmälda
som sedan av andra skäl avanmält sig inom utsatt tid, det vill säga senast två veckor före
kursdatum.
No go fee
Under året har 12 personer debiterats no go fee, antingen på grund av för sena avbokningar
eller för att de inte dykt upp över huvudtaget på kursen. Det är betydligt färre än föregående
år och beror troligtvis på den förtydligade information kansliet börjat skicka ut i samband
med bekräftelse av kursplats.
Utvärderingar
Av de 364 deltagarna har 270 deltagit i den utvärdering som skickas till deltagarna efter
avslutad kurs. Högst medelbetyg fick ”Få koll på ekonomin och tjäna mer” som gick i
Stockholm 23 maj och samma kurs som gick i Malmö 14 september. De fick båda 4,7 i betyg
på betygskalan 1 - 5. Ingen kurs låg under 3,5 i genomsnittsbetyg.
Videofilmad kurs om försäkringsskydd för frilansar
Kursen om försäkringar för frilansar ”Håller ditt skyddsnät?” som videofilmades i Stockholm
2014 har fortfarande varit aktuell och funnits tillgänglig för frilansmedlemmar i hela landet
att se via Servicebolagets hemsida under 2016.

Dagliga kontakter med frilansmedlemmar, frilansklubbar, kursledare,
företagsexperter, etc och Servicebolagets personal under 2016
Servicebolagets verksamhetsgren, individuell service i företagarfrågor, har under hela 2016
varit tillgänglig för bolagets i snitt per månad 1816 medlemmar tisdag – fredag utom
helgdagar och klämdagar vid helger. Frilansmedlemmar och andra kursintresserade har
också löpande kontaktat Servicebolaget. Bolagets personal har dagligen haft frekvent kontakt
med främst medlemmar i form av individuella ärenden och kursfrågor, men också med bland
annat frilansklubbar, företagsexperter, kurslokalsuthyrare, kursledare och andra konsulter.
Antalet kontakter har alltså varierat på daglig basis, och ett ärende, ett samtal eller ett mejl
kan ha inneburit en kontakt på kanske 15 -20 minuter och ibland uppåt en timme, eller lett
till en kontakt/ konversation som pågått över längre tid i timmar eller dagar, beroende på
ärendets karaktär.
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Kostnadsfri individuell service till bolagets medlemmar i frilansars
företagarfrågor
Bolagets serviceexpert arbetar, som nämns ovan, dagligen med individuell service och
rådgivning till bolagets medlemmar i företags- och affärsjuridiska frågor, så som bland annat
skattetekniska och skattejuridiska frågor, frågor kring offerter och anbud, lokalhyresfrågor,
arvodes -och uppdragsavtalsfrågor, bokföring, redovisning och företagarförsäkringsfrågor,
uppskattas till i genomsnitt två till tre nya frågor per dag. Många ärenden kräver flera
ytterligare samtal/mejl för att inhämta mer underlag/förklara och för att det uppstår
följdfrågor. Ibland utmynnar utredningen i långa skriftliga svar. Arbetet i dess olika delar
kräver också utredningsinsatser, kontakter med jurister och andra experter samt löpande
bevakning av företagsanknutna nyheter.
Servicebolaget har i samarbete med Journalistförbundets jurister lämnat fördjupad
rådgivning vid utformning av avtal och erbjudit "hjälp till självhjälp" vid olika typer av tvister
för frilansföretaget. Frilansmedlemmar har också fått konkret juridisk hjälp när
uppdragsgivare inte velat betala överenskommet pris eller vägrat att betala alls. Under 2016
har antalet juridiska ärenden som handlagts av förbundets jurister och ombudsmän på
uppdrag av Servicebolaget ökat med 19 procent till 31 ärenden. Av dem gällde en majoritet
fördjupad rådgivning kring frilanskontrakt, uppsägning av kontrakt eller kontraktsbrott,
samt rådgivning kring arvoden. Inför deklarationen har bolagets frilansmedlemmar haft
möjlighet att ringa Servicebolaget och få svar på deklarationsfrågor direkt från en erfaren
skatteexpert.
Webbsida med specialmaterial för frilansar
Efter inloggning på www.sjf.se/servicebolaget har frilansmedlemmar haft tillgång till aktuella
basfakta och nischade företagarnyheter för frilansjournalister med information om bland
annat avtal, försäkringar, Servicebolagets kursverksamhet, deklarationstips, skatteregler,
moms, bokföring och deklaration med anvisningar för det förenklade årsbokslutet samt
vägledning om digitala verktyg och de mest förekommande dataprogrammen för
frilansjournalister. Som ett led i den ökade satsningen på kurser har under 2016
företagarinformationen på hemsidan till viss del bantats ned genom att färre texter än
tidigare köpts in, mindre tid ägnats åt uppdatering och texter tagits bort.

Nyhetsbrevet och kommunikation med medlemmar
Åtta gånger under 2016 har Nytt från Servicebolaget e-postats ut till frilansmedlemmarna
med aktuella tips om kurser, skatter, moms, bokföring/bokslut, försäkringar med mera.
Information om nya kurser har också efterhand publicerats på hemsidan och e-postats till
frilansmedlemmar i den del av landet där en kurs varit på gång. Nya kurser har även
aviserats via sociala medier.
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Nyhetsbrevet Nytt från Servicebolaget har fungerat både som en informationskanal för att
bjuda in till aktuella kurser, hålla frilansmedlemmarna à jour med viktiga företagarnyheter,
ge specialiserade tips, råd och vägledning för frilansverksamheten, och till att marknadsföra
bolaget till frilansmedlemmarna, genom att tydliggöra vilken service som enskilda
medlemmar får via Servicebolaget.
Servicebolaget har tagit fram annonsmaterial och under 2016 köpt annonsutrymme för
annonsering i tidningen Journalistens bilaga Frilansen, som ett led i att marknadsföra och
öka kunskapen om Servicebolaget bland Servicebolagets frilansar. Marknadsföring har också
skett via Servicebolagets eget Twitterkonto @servicebolaget.
Specialpriser
Servicebolagets frilansar har erbjudits rabatterade priser på årsabonnemang på
Nationalencyklopedins Internettjänst, specialpris på hälsokontroller via Feelgoods
företagshälsovård och fri årsavgift och rabatt på företagsupplysningar hos
Upplysningscentralen (UC). Alla erbjudanden har bedömts falla inom den policy som
fastställts angående rabatter till Servicebolagets frilansar.
Företagsförsäkring i två varianter
Via försäkringsmäklare Gefvert AB har frilansarna liksom tidigare år kunnat teckna
Frilansjournalisternas Företagsförsäkring som i jämförelse med många liknande försäkringar
har en låg premie och en låg självrisk vid skador. I företagsförsäkringen ingår också en
tjänstereseförsäkring utan extra kostnad. Frilansar som arbetar hemifrån har haft möjlighet
att teckna en reducerad variant av företagsförsäkringen som komplement till sin
hemförsäkring.
Frilansars pensioner och försäkringspaket
Frilansarna har också haft tillgång till individuell rådgivning om pensionssparande genom
Servicebolagets samarbete med PP Pension och möjlighet att komplettera pensionssparande
hos PP Pension med "Frilanspaketet" där liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring ingår till ett
förmånligt pris.

Fortsatt utveckling av kursverksamheten 2017
Utvecklingen av ett enklare och webbaserat anmälningsförfarande och därmed en mer
automatiserad administration av Servicebolagets kurser kopplad till förbundets
medlemsregister tar ytterligare steg och beräknas komma på plats under 2017.
Kursutskottet fortsätter följa utvecklingen på mediemarknaden, lyssna på önskemål om
kurser från frilansklubbar och enskilda frilansmedlemmar och i samarbete med kansliet
forma ett för frilansjournalister aktuellt och förkovrande kursutbud.
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Försäkringskomittén
Journalistförbundet och Gefvert AB, samt vid behov försäkringsgivarrepresentant, träffas två gånger om året i en
försäkringskommitté. Försäkringskommittén fattar även beslut om användande av överskott, och har beslutat att del
– totalt 40 000 kronor – av nuvarande överskott ska användas till stipendier för Frilans Riks att dela ut, bland annat
till stipendier i anslutning till svenska Freelance Nordic.
Försäkringskommitténs uppgift
•
att utveckla och förbättra försäkringsprodukterna som erbjuds SJF-medlemmarna genom
impulser från medlemmar, SJF och Gefvert
•
gå igenom resultat och skadeutveckling
•
bedöma skador avseende missnöjda medlemmar och överklagade skador
Representanter under verksamhetsåret
Jeanette Jansson, Journalistförbundet
Göran Schüsseleder, Frilans Riks
Maud Alenmark, Servicebolaget
Mats Gefvert, Gefvert AB (VD)
Bo Göran Persson, Gefvert AB, (reg försäkringsförmedlare)

Val av styrgrupp till Arvodesguiden
Läs mer om Arvodesguiden och året som gått på sidan 9.
Ordinarie
Anna Persson (Frilans syd) som guidemästare och ansvarig för löpande administration.
Fatima Grönblad (Västra frilansklubben) som sammankallande
Ingela Hofsten (Mellannorrlands frilansklubb)
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Styrelsens
S

verksamhetsplan
20172018
2017-2018
Inledning
Frilans Riks är Journalistförbundets distrikt för frilansare och styrelsens uppgift är att samordna frilansklubbarnas
samarbete och stötta frilansklubbarnas ansträngningar för att bevaka frilansmedlemmarnas intressen. Styrelsen ser
också som sin uppgift att jobba direkt för enskilda medlemmar, då klubbarna inte alltid mäktar med detta. Styrelsen
bevakar även frilansarnas och klubbarnas intressen inom Journalistförbundet, i det nordiska samarbetet samt på
rikspolitisk nivå.
För att kunna kraftsamla och åstadkomma resultat, och samtidigt kunna vara verksamma som frilansjournalister,
behöver styrelsen göra en prioritering av uppgifterna. Prioriterade uppgifter för distriktsstyrelsen är det som bäst
samordnas på nationell nivå, till exempel kampanjer, Arvodesguiden, nätverk, landsomfattande upphovsrättsarbete,
Den fackliga sidan (i Frilansen), riksövergripande information, det nordiska samarbetet och samarbete med kansliet i
övergripande frilansfrågor.
Mycket arbete som är till nytta för frilansmedlemmarna i Journalistförbundet sker på andra nivåer i förbundet –
förbundsstyrelsen, förbundskansliet, frilansklubbarna och Servicebolaget. Under verksamhetsåret planerar styrelsen
att prioritera rekrytering och organisering.

Detta vill vi arbeta med!
Rekrytering och organisering
De senaste åren har Journalistförbundet satsat allt mer på rekrytering och det är en uppgift som är viktig att även vi
inom Frilans Riks arbetar mer aktivt med. Förbundet har sett en konstant nedgång i antalet medlemmar under en rad
år och även om antalet frilansmedlemmar i förbundet har legat någorlunda stabilt under samma period, tror vi att det
finns en stor rekryteringspotential bland frilansar.
Det vi vill satsa på är en rekrytering som också syftar till att organisera frilansjournalister. Visst kan man
rekrytera genom att enbart satsa på att nå ut med information om vad vårt fackförbund kan göra för den enskilde
medlemmen. Men vi tror att det är ännu viktigare att rekrytera genom att visa på facket som en plattform för att
själv engagera sig och tillsammans med andra både utbyta erfarenheter och agera för bättre villkor. Med andra ord
vill vi inte bara erbjuda facket som en serviceorganisation utan också som en plattform för att tillsammans förbättra
villkoren.
För att göra detta tror vi på att fortsätta satsningen på nätverk kring specifika uppdragsgivare, och då både mer
stabila sådana med mål om att träffas cirka två gånger om året och som rullar på av sig själva, och tillfälliga sådana
såsom de vi skapat när en uppdragsgivare skickat ut oskäliga avtal, så kallade fulavtal. Att samla frilansar i nätverk
baserade på den eller de uppdragsgivare som man jobbar för har många olika fördelar som vi listade i ett längre
dokument i förra årets (2016-2017) verksamhetsplan. Det handlar bland annat om vikten av att som frilans dela
erfarenheter med andra för att känna sig mindre ensam och upptäcka vad som är generella problem som man kan
tackla tillsammans. Det handlar också om att våra klubbar och vi i Frilans Riks har svårt att dra i många olika strider
samtidigt. Det blir lätt att vi fokuserar på en sak i taget, men problemen kring en uppdragsgivare avtar inte för att det
pågår en konflikt kring en annan. Nätverken skulle, med stöd från klubbar, Frilans Riks och kansliet, kunna hålla
en fråga vid liv en längre tid. Nätverken måste bli självgående och själva ta initiativ till att bjuda in nya personer och
hålla diskussionen vid liv och behöver därför en sammankallande som är ansvarig för att kalla till möten och ha
kontakt med Frilans Riks och den aktuella arbetsplatsklubben.
Vi har också kommit till insikt om att vi måste tydligare koppla organiseringen av nätverk till rekrytering genom att
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faktiskt ställa krav på folk att bli medlemmar för att vi ska kunna satsa på att bygga upp nätverk. UNI-Global, som vi
inspirerats av här, har ställt krav på att 60 eller 70 procent av frilansarna som vill ingå i ett nätverk och tillsammans
driva en fråga ska vara medlemmar för att facket ska kunna gå vidare.
Vi vill även jobba närmare kansliet när det gäller just rekrytering. I rekryteringsarbetet behöver vi kartlägga hur
många medlemmar som vi potentiellt skulle kunna ha för att på så sätt rekrytera dem som vi idag inte når. Vi behöver
också vara tydligare med vad vi kan erbjuda medlemmar och hur de kan engagera sig. Ett sätt att bli effektivare på
rekrytering, förutom nätverken, kan vara att bilda en grupp med representanter från klubbarna som har tät kontakt
med kansliet.
Det är även viktigt att vi når ut till unga som är nya i branschen, på exempelvis journalistutbildningarna. En
annan sak kan vara att besöka frilanskontor, att en förtroendevald åker ut tillsammans med en ombudsman. Det är
dels ett sätt att rekrytera, dels ett sätt att visa att vi finns för frilansjournalister, samt att få en möjlighet att träffa
medlemmar och höra deras synpunkter.
Frilans Riks kommer fortsatt att finnas på sociala medier, vilket är ett viktigt rekryteringsverktyg i dag. Vi kommer
bland annat att ha ett rullande bevakningsschema i Facebookgruppen Frilansjournalisterna som har drygt 2 500
medlemmar.
Vi stöttar klubbar ekonomiskt för olika arrangemang och vi ska sträva efter att stödja klubbarna i deras initiativ att
bjuda in också ickemedlemmar till seminarier. Förhoppningen är att flera ska söka medlemskap efter det. En annan
viktig del kan vara att röra sig i sammanhang där frilansjournalister verkar. Även att snabbt agera och visa att vi finns
när våra frågor är aktuella blir också en del i arbetet med organisering och rekrytering.
Slutligen är det viktigt att vi informerar om vårt arbete på olika sätt, det visar på att facket gör skillnad, vilket är ett
tungt argument för att bli medlem.
Arvoden
Vi kommer att fortsätta ha en dialog med kansli, AU och om nödvändigt Förbundsstyrelsen kring
frilansrekommendationen, frilanskalkylatorn och möjligheten att gå fram med avtal som reglerar arvoden. Vi ska
följa implementeringen av frilanskalkylator 2.0. Vi undersöker möjligheterna och utmaningarna med att gå fram med
kalkylatorn som en grund för ett kollektivt arvodesavtal, antingen som en del av ett arbetsrättsligt kollektivavtal eller
som grund i ett kollektivt lokalt avtal (det sistnämnda är dock en process som Journalistförbundets avtalsdelegation
äger).
I samarbete med en arbetsplatsklubb undersöker vi möjligheten att använda rekommendationen som grund för ett
avtal.
Vi fortsätter att försöka hitta bästa möjliga struktur tillsammans med kansliet för ett samordnat strategiskt arbete
med frilansarvodesfrågan, så att arbetsplatsklubbar, kansli och fackliga frilansare kan ro gemensamt åt samma håll.
Som grund för detta har vi förbundets gemensamma frilansstrategi.
Upphovsrätt
Upphovsrätten har varit en viktig fråga för Frilans Riks under de senaste verksamhetsåren och det kommer det att
vara även fortsättningsvis. Precis som tidigare ska vi bevaka frilansars upphovsrätt. Detta gör vi i samverkan med
kanslipersonal och utifrån Journalistförbundets frilansstrategi. Vi vill också verka för att få till en ordentlig strategi
när det gäller upphovsrätt och tydliggöra ansvaret från klubb till kansli.
Frilans Riks vill också bli bättre på att bedriva påverkansarbete på andra fronter för att uppmärksamma problemen
med de oskäliga upphovsrättsavtalen, exempelvis politiskt.
Ett mål blir också att få igång ett mer aktivt upphovsrättsarbete och uppmana klubbar att utse
upphovsrättsansvariga för att ingå i en arbetsgrupp som leds av Frilans Riks där man framförallt kan utbyta
erfarenheter, men också få information om vad som händer inom området. Vi fortsätter framledes även att stötta
arbetsplatsklubbar på olika sätt. Vi jobbar också vidare med enskilda medlemmar och försöker mobilisera snabbt när
oskäliga avtal dyker upp. En viktig del i arbetet med upphovsrätt blir nätverken. Vi driver också vidare de uppstartade
Facebookgrupperna. Arbetet i AGA-gruppen kommer också att fortsätta och vi vill tillsammans med dem mobilisera
mer och driva opinion gemensamt.
Frilansklubbarna
Vi vill under det här året stötta de mindre klubbarna extra mycket då vi under de senaste åren ser en utveckling där
mindre klubbar inte mäktar med, bland annat genom att de tvingas avveckla klubben. Detta vill vi undvika. Men
samarbete och samordningen av klubbarnas intressen kommer också att vara i fokus precis som tidigare år.
Vi kommer fortsätta att kalla till en årlig klubbkontaktträff och anordna telefonmöten med klubbrepresentanter.
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Ett mål är att ha två telefonmöten under året med ordförandena i klubbarna. Vi kommer också om det är möjligt
tidsmässigt att besöka klubbarnas möten, när de önskar detta.
Klubbar kan liksom tidigare ansöka om klubbidrag. Riktlinjer för klubbidrag finns på:
www.frilansriks.org/frilansklubbar/klubbidrag/
Varje klubb kommer fortsatt ha en kontaktperson i Frilans Riks styrelse. Kontaktpersonen i Frilans Riks styrelse
ska, om möjlighet finns, besöka sin kontaktklubb minst en gång under året.
Kontakter med förbundets ledning och kansli
Vi kommer att fortsätta att eftersträva ett nära och bättre samarbete med kansliet och förbundsstyrelsens ledamöter.
Förhoppningen är att Frilans Riks ordförande kan sitta då och då i förbundets lokaler och på så sätt underlätta för en
enklare kontakt och ett bättre samarbete. Men även möten kring samordning bör planeras in regelbundet.
Vi vill också se över och uppdatera frilansstrategin tillsammans med kansliet för att tydliggöra om det är något som
saknas i dag eller om det är något som behöver förändras.
Sociala medier och andra informationskanaler
Frilans Riks fortsätter att tillhandahålla ett antal mejllistor och Facebook-grupper för att ge medlemmarna möjlighet
till diskussioner, utbyte och organisering. Mejllistorna är Allernet, Bonnier, Expressenmagasin, FF-listan (för fackligt
förtroendevalda), Forma, Fotograf, Frilansvast, Fulavtal, Gp, Gpnamn, Gputland, Lrfmedia, Mittmedia-frilansar,
Natverketettan, Radio, Snackbar, Tvadagar, Utland och Vastrafrilansklubben.
Facebook-grupperna är för frilansar knutna till Bonnier, Aller, Egmont samt en nystartad för DN-frilansar med
anledning av att DN vill utöka sin bevakning i landet. Styrelsen har också gruppen Frilans Riks-Journalistförbundet,
för frilansar som är intresserade av fackliga frågor.
För frågor kring listor och FB-grupper och för att bli medlem mejlar man admin@frilansriks.org.
Frilans Riks styrelse uppdaterar löpande sin hemsida www.frilanriks.org, där även klubbarna är välkomna att
annonsera för sina arrangemang. Under året kommer hemsidan att ses över och uppdateras, bland annat med en ny
FAQ-del, där vanliga frågor kring frilansande besvaras. Frågor rörande hemsidan hänvisas till info@frilansriks.org.
Från 2017 kommer styrelsen också att hålla i det nystartade Instagram-kontot @frilansriks, där fackligt anslutna
frilansar välkomnas att dela med sig av sin arbetsvardag i bild och text. Vid intresse/frågor: info@frilansriks.org.
Styrelsen nås på info@frilansriks.org, eller de individuella mejladresser som finns angivna på hemsidan.
Under 2017 planeras också ett antal tekniska förändringar, för att öka stabiliteten, minska framtida administrativt
krångel och hålla nere onödiga kostnader. Syftet är också att göra de tekniska lösningarna mer överskådliga och
lättare att ta över för nästa person vid rodret.
Internationellt
Vi avser fortsätta vårt engagemang i det nordiska samarbetet. Vi kommer att delta i ett nordiskt toppmöte i Finland
under hösten och arbetet med den nordiska kommittén fortsätter tills dess att toppmötet beslutar annat. Mötena
i kommittén sker framförallt på telefon, men två fysiska möten är inplanerade, ett i Stockholm den 2 april och
det andra på toppmötet i Finland. Under våren kommer vi att utlysa ett antal resestipendium till det nordiska
seminariet, som i år kommer att fokusera på frilansjournalistikens framtid. Den nordiska kommittén ska starta upp
arbetsgrupper och Frilans Riks kommer att gå ut med information om dessa när det blir aktuellt. I ett första steg
ska kommittén starta upp nätverket för utlandsfrilansar. Frilans Riks behöver även börja planera inför det nordiska
seminariet 2018 som Sverige ska anordna.
Natacha López, som sitter i förbundsstyrelsen, sitter också som förbundets representant i FREG, Freelance Rights
Expert Group inom European Federation of Journalist. EFJ tittar just nu på möjligheten att i år påbörja ett samarbete
med UNI-Media Entertainment International och International Actors Federation för att tillsammans utreda de
juridiska spörsmålen om frilansars organisering samt titta närmare på olika former av organisering av frilansar. Det
är ett arbete som Natacha kommer att hålla Frilans Riks uppdaterade om.
FREG, Freelance Rights Expert Group, kommer under året också att följa upp hur samarbetet mellan Norsk
Journalistlag och Rory Peck Trust utvecklar sig. Rory Peck är en frivilligorganisation baserad i London som på olika
sätt hjälper frilansjournalister i farliga situationer. Rory Peck har hittills främst jobbat direkt mot enskilda frilansar
men vill gärna inleda samarbeten med fackförbund. Det är något vi bör bevaka för att se om det även skulle kunna
vara intressant för våra medlemmar.
FREG arrangerar två webb-seminarier per år. Under våren kommer man att arrangera ett kring frågan om
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frilansars säkerhet vid arbete i farofyllda områden. Webb-seminarierna är öppna för alla våra medlemmar.
Nästa FREG-möte kommer att hållas i Minsk i november i samband med ett seminarium om situationen för
journalister i Vitryssland.
Frilansen/Den fackliga sidan
Tidningen Frilansen går som bilaga i tidningen Journalisten med en räckvidd på 35 000 läsare (Orvesto Konsument)
och upplagan 16 800 ex (TS 2016). Annonsutrymmet, det vill säga Frilans Riks egen informationssida Den fackliga
sidan, kostar 20 000 kronor per nummer. Under 2016 blev det fyra nummer.
Frilans Riks anser att bilagan Frilansen, efter tidigare barnsjukdomar, blivit riktigt läsvärd. Även Den fackliga sidan
har hittat rätt format för att få ut det mesta av sidan. Uppbyggd som en anslagstavla visar den utöver Frilans Riks
information och kampanjer hela distriktets bredd och fackliga engagemang genom att klubbarna ges möjlighet att nå
ut.
Frilans Riks är nöjda med samarbetet med tidningen Journalisten. Utöver nyheterna och reportagen i bilagan ges
möjligheten att garanterat kunna nå ut till alla medlemmar. Det finns även ett värde i att övriga medlemmar och
anställda i förbundet tar del av frilansens vardag. Huruvida framtida samarbete blir i denna form eller annan återstår
att se. I nuvarande form kommer bilagan garanterat ut en gång till. Till hösten kan det bli aktuellt med en annan
lösning beroende på om Journalisten lyckas få bättre annonsintäkter för bilagan. När det gäller Journalistens övriga
bevakning av frilansar påverkas den enligt Journalistens chefredaktör Helena Giertta inte av vare sig av Frilansen eller
annan specialpublicering. En fördel med en produkt särskilt riktad till frilansar är dock enligt henne att de får fler tips
och därmed bättre bevakning.
Public Service
Under 2017 är det viktigt att vi fortsätter bevaka SRs frilansarvoden så att den årliga uppräkning som utlovats på
Ekot verkligen blir av. Vi kommer också att fortsätta stödja arbetet som sker för höjda arvoden på Naturmorgon och
P2 dokumentär.
Det är också viktigt att vi återupptar de regelbundna möten som vi hade till och med 2015 med SRs högsta ledning.
Vi har till exempel fått tecken på att SR återigen har börjat skicka ut avtal som innebär att SR äger även frilansars
bakgrundsmaterial samt att arvodena på de redaktioner där frilansar tidigare lyckats få till en höjning (såsom P3
dokumentär) ligger still och inte har räknats upp. De här problemen kan vi ta upp på dessa möten som därför är
viktiga att vi tar tag i igen.
Frilans Riks har också inlett en dialog med Utbildningsradions arbetsplatsklubb om deras avtal, som likt SRs gamla
går ut på att UR äger allt bakgrundsmaterial. Vi satsar på att få till en förändring av detta under det kommande
verksamhetsåret.
Under det gångna året har Radio- och TV-klubben lagt ner sin verksamhet. Vi har därför ambitionen att skapa ett mer
livaktigt nätverk för i först hand radiofrilansar. Ett nätbaserat nätverk finns redan men fungerar väldigt ad hoc för
närvarande.
Servicebolaget
Av Servicebolagets sex ledamöter är två tillsatta av Frilans Riks: i nuläget Göran Schüsseleder och Holger Nilén.
Under kommande verksamhetsår kommer det ligga fortsatt stort fokus på kursverksamheten. Inte minst via
kursrådet där Frilans Riks representanter, tillsammans med Servicebolagets handläggare Elisabet Wahl, planerar
fram ännu fler kurser, såväl allmänna som specialinriktade. Satsningarna på webbaserade föreläsningar och
kurser har slagit väl ut varför kursutbudet kommit fler till del, oavsett var de bor i landet varför Frilans Riks vill
fortsätta satsa på webben. Nästa steg är att försöka få till “play”-kurser som är tillgängliga bakom inloggning på
Servicebolagets hemsida under en tidsbegränsad period samt fördjupande flerdagarskurser som bygger på att
deltagarna får uppgifter i omgångar med uppföljande kursmoment över webben.
Arvodesguiden
Arvodesguidens styrgrupp och Frilans Riks styrelse har i flera år velat göra förbättringar av Arvodesguidens
funktion, för att göra den mer användbar och lättillgänglig och anpassa den bättre för fotografer. De förändringar vi
vill göra är dock inte möjliga att genomföra i Drupal 6, det system som Arvodesguiden är byggt i idag. Drupal 6 är en
gammal version och ett ytterligare problem är att det inte längre kommer några säkerhetsuppdateringar. Det utgör
en säkerhetsrisk för Arvodesguiden och innebär att en satsning på att uppgradera systemet bakom Arvodesguiden är
nödvändig om den ska kunna leva vidare.
Styrgruppen har i ett par års tid undersökt olika alternativ för att göra en uppgradering men inte hittat något
alternativ som varit ekonomiskt möjligt. Drupal är ett stort och komplext system, egentligen onödigt komplext för
Arvodesguidens behov, och för att uppgradera det till version 7 eller 8 krävs många och dyra konsulttimmar.

31

I slutet av 2016 dök ett nytt alternativ upp i form en utvecklare i Göteborg som kan bygga ett nytt system till ett bra
pris. Det blir då ett skräddarsytt system anpassat för kärnfunktionerna i Arvodesguiden, det vill säga att skapa,
söka och moderera arvodesrapporter. Tack vare att systemet blir smalare och mer skräddarsytt kommer behovet av
underhåll av systemet att minska framöver. Styrgruppen kommer vara noggrann med att utforma upphandlingen så
att utvecklaren tillhandahåller all källkod samt fyllig dokumentation om hur systemet är uppbyggt. Detta för att vi
inte ska bli beroende av en person när vi behöver göra förändringar framöver.
Parallellt med arbetet med nybygget kommer Arvodesguidens styrgrupp att fortsätta sköta den löpande
administrationen samt marknadsföra Arvodesguiden.
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S
Styrelsens förslag
Medlemsavgift
Frilans Riks styrelses förslag till medlemsavgift till Frilans Riks-distriktet.
Vi föreslår att medlemsavgiften är oförändrad från föregående år.
Styrelsens förslag: 25 kr per klubbmedlem och månad.
/Styrelsen i Frilans Riks

Arvoden
Frilans Riks styrelsesförslag gällande arvoden till styrelse, valberedning samt övriga som styrelsen
anlitar för uppdrag.
Även under verksamhetsåret 2015-2016 har arvodet för deltagande i styrelsens egna möten legat på 200 kronor i
timmen a-skatt. Styrelseledamöternas övriga arbete har arvoderats med 275 kronor i timmen a-skatt. Det är samma
nivåer som verksamhetsåret 2013-2014.
Valberedning, revisorer samt övriga personer som styrelsen anlitar för uppdrag har även de arvoderats med 275
kronor per arbetad timme.
/Styrelsen i Frilans Riks

Budget (med kommentarer)
(se nästa sida)
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-37,210

-51,336

-50,337

Övriga kostnader

Styrelsekommunikation KS4

Arvode

-15,262

Arvode

Övriga kostnader

-2,332

-42,121

-19,547

Nätverk KS8 (före 2016 Solidaritet)

-44,453

-28,055

Övriga kostnader

Arvode

-48,753

Arvode

Upphovsrätt KS9

-76,808

Nordiskt KS7

-4,285

-71,189

Övriga kostnader

Övriga kostnader

-77,051

-148,240

Årsmöte KS6

arvode

-105,380

-47,799

Övriga kostnader

arvode

-153,179

-38,085

Arvode

Information KS5

-75,295

Klubb- och medlemskontakt

-999

-27,668

Övriga kostnader

Övriga kostnader

-82,712

-110,380

Arvode

Administration KS2

-24,966

-154,832

Övriga kostnader

-179,798

Styrelsemöten KS1

971,176

Arvode

KOSTNADER

SUMMA

Öresavrundning

Bidrag SR-klubben

Övriga intäkter

7,800

434,503

ALIS - vinstpengar

528,873

Medlemsavgifter

RESULTAT 2015

Verksamhetsbidrag

INTÄKTER

-564

-91,689

-92,253

-4,010

-1,244

-5,254

-39,338

-35,356

-74,694

-67,217

-73,390

-140,607

-80,000

-51,085

-131,085

0

-37,928

-37,928

-14,846

-21,051

-35,897

-45,571

-89,716

-135,287

-14,862

-108,609

-123,471

1,003,164

21318

7,609

25,000

428,125

521,112

RESULTAT 2016

Kommentarer till budget 2016

-4000

-60,000 2016 var ett udda år. Det är högtid att samla erfarenheterna och bli effektivare.

-64,000

-2,500

-18,800

-21,300 Denna budgetsiffra är satt för att Frilans Riks borde satsa mer på att träffa arbetsplatsklubbar

-37,500 Här är 25 000 vikta för att ordna Nordic Freelance, i övrigt samma som 2016.

-35,000 Även arbete med upphovsrätt, arvode och rekrytering sker inom nordiskt

-72,500 Innehåller 5 resebidrag Nordic Freelance Finland.

-84,000 Fler hotellnätter än 2015-2016.

-75,000

-159,000 Lite mindre för Nordiska koordinatörer kommer inte längre på besök, men lite högre på logi

-80,000 Sidan i Journalisten.

-50,000 Samma som senaste två åren.

-130,000

-40,000

-40,000 Kanske var 2016 års styrelse dåliga på att värdesätta sin tid?

-37,000 Möjlighet att klubbar kan söka 50 000 kr, precis som 2015 (siffror för 2016 saknar klubbidrag)

-29,000 Klubbkontaktmötet ingår i dessa timmar. Styrelsen bör besöka fler klubbar under 2017.

-66,000 Följer 2015 års utfall (i utfall 2016 saknas klubbidrag)

-35,000 Ekonomitjänsten svår att bedöma.

-90,000 Ny kassör, kan behöva tid.

-125,000 Ett medelsnitt av 2015 och 2016.

-22,000 Ungefär samma resekostnader. Hangoutsmöten billigare än fysiska möten

-150,000 Följer utfall för 2015, som känns mer som ett normalår

-172,000 Under 2016 hade styrelsen kortare (och färre?) möten. Det var nog ett extremår.

1,003,318

21,318 SR-klubbens pengar är på 63954, men periodiseras i tre år.

Detta är pengar för utlägg inträde Nordic Freelance - en del av dem betaldes/ska betalas in under 2017.

469,000 Vi söker 469 000 - vi vet att Frilans Riks är en viktig kugge för kansliet som inte orkar med allt. Det faktum att vi fick Alis pris och inte förbundet säger

513,000 Medlemstappet bör ligga på samma nivå som mellan 2015 till 2016

BUDGET 2017

vi fick Alis pris och inte förbundet säger att vi gör det jobb som vi är bäst på. Och det behöver resurser.
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1,448

-25000

Avsatta pengar Nordic 2016 (avsattes maj 2016)

VERKLIGT RESULTAT

-75000
-25000

126,448

Avsatta pengar AG

-29,153

Avsatta pengar Nordic 2015 (avsattes maj 2016 - retroaktivt)

RESULTAT

SUMMA KOSTNADER

-876,716

-1908

Övriga kostnader

-1,000,329

-5783

Arvode

Övriga finansiella kostnader

-7691

SR KS 15 Nytt sedan 2016

0

-1536

Arvode

Övriga kostnader

-1536

Servicebolaget KS14

-13

-6776
-1548

Kongress

-8324

Arvode
Övriga kostnader

-14037

-15,732

-29,769

-231

-42,068

-42,299

-640

-9,981

-10,621

-564

-91,689

-92,253

-4,010

-1,244

AG KS13

-250

-5,450

Övriga kostnader

-5,713

Arvode

-11,712

Övrigt KS 11

Övriga kostnader

-118,632

-106,920

Arvode & villkor KS12

-12,250

Arvode

Övriga kostnader

-4,698

-16,948

Arvode

Rekrytering KS10

-42,121

Arvode

-2,332

-44,453

Upphovsrätt KS9

Övriga kostnader

-4,285

-15,262

Övriga kostnader

Arvode

18

-1,003,300

-3000

-20000

-23000

-11000

-29000
-1000

-30000

-2,000 2016 års siffror innehåller ett klubbidrag på 10 000 som borde vara på KS3

-5,000 Se ovan.

-7,000 Övrigt borde vara lågt. Vet ej varför många arvodestimmar är där under 2016.

-10,000 Följer 2015.

-45,000 Arvodesarbete samma som 2016.

-55,000 Ingen arvodeskampanj som 2015.Mer fokus på upphovsrätt.

-12,500

-15,000

-27,500

-4000

-60,000 2016 var ett udda år. Det är högtid att samla erfarenheterna och bli effektivare.

-64,000

-2,500

-18,800

Ersättning
för utlägg
e
$
... i samband med Frilans Riks årsmöte 1 april 2017
och/eller klubbkontaktträff 31 mars 2017.
Skicka denna blankett plus kvitton per post till:
Victoria da Silva, Svalgången 3, 191 41 Sollentuna
Frågor kring denna blankett?
Kontakta Victoria på 070-885 48 30 eller e-posta mail@victoriadasilva.se.
Dina kontaktuppgifter
Namn och adress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Kontonummer och bank:

ÅRSMÖTE
Ombud för (ange klubb):
Utlägg
Boende (max 800 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:
Ort, datum och namnteckning:
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