
Protokoll Frilans Riks årsmöte måndagen 12 februari 2018 
Plats: Estniska huset, Wallingatan 32,Stockholm 

  

§ 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 

 

§ 2 Val av mötesordförande 

Eddie Pröckl valdes till mötesordförande, Bertholof Bränntström valdes till vice ordförande. 

 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Fatima Grönblad valdes till mötessekreterare 

 

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 

Monica Atterberg, Mälardalen, och Hannah Ohlén Järvinen, Frilans Syd valdes till justerare 

tillika rösträknare 

 

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse 

Göran Schüsseleder redogjorde hur årsmötet utlysts och när kallelse gått ut. Årsmötet 

konstaterade att det var stadgeenligt. 

 

§ 6 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av årsmötet. 

 

§ 7 Upprop av ombuden 

Mälardalens frilansklubb: Gert Lundstedt, Beata Hansson, Susanna Kumlien, Leonarda 

Arcidiacono, Maja Lundbäck, Ronnit Hasson, Marja Beckman, Holger Nilén, Monica 

Atterberg, Christina Falkengård, Ylva Berlin. 

Västra Frilansklubben: Petter Trens, Maria Hansson Trens, Lasse Edfast, Lars Soold, Anna 

Nyberg 

Frilans Syd: Hannah Ohlén Järvinen, Anna Persson, Tomas Polvall, Åsa Ohlsson, Gunilla 

Kracht 

Västerbottens frilansklubb: Bertholof Brännström, Pia Sjögren 

Östergötlands frilansklubb: Kristin Mörck, Anna Sjöstrand 

Norrbottens frilansklubb: Ulrika Vallgårda 

Mellannorrlands frilansklubb: Hans Månsson, Therése Ny, Karin Kämsby 

Medietextarnas frilansklubb: Linus Kollberg 

Värmlands frilansklubb: Börge Nilsson, Staffan Lindström 

 

§ 8 Mötesordning 

Förslag om begränsad talartid med tanke på den långa dagordningen med många motioner: 

Tre minuter till det första inlägget, max en minut för replik och max två repliker totalt.  

Beslut: Årsmötet godkände mötesordningen. 

 

§ 9 Avlidna medlemmar 

Gert Lundstedt tände ett ljus och årsmötet höll en tyst minut för medlemmar i distriktet som 

avlidit under året: Eva M E Tiwe, Peter Gaszynski, Göran Linderoth, Jan Nicklasson. Alla 

Mälardalen. Tommy Johansson, Mellannorrland. Kim Wall (ej medlem).  

 



§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Gert Lundstedt presenterade verksamhetsberättelsen. 

 

Ändringsförslag: Karin Kämsby, Mellannorrland: Vill stryka ordet ”vill” i meningen ”Mittmedia 

vill använda ett nytt, för frilansar ofördelaktigt, frilansavtal” under rubriken upphovsrätt så att 

det istället står: ”Mittmedia använder ett nytt, för frilansar ofördelaktigt, frilansavtal” 

Ändringsförslag: Åsa Ohlsson, Frilans Syd: Föreslår att man stryker meningen ”Det är inte 

otänkbart att vår kartläggning kan ha spelat en roll.” i avsnittet om ETC, då man inte vet om 

detta är sant.  

 

Tilläggsförslag: Monica Atterberg, Mälardalen: Vill göra ett tillägg under rubriken klubbidrag, 

om att klubbidraget till Mälardalen gick till ett avslutningsmöte tillsammans med deltagare i 

ett projekt med nyanlända journalister.  

Tilläggsförslag: Karin Kämsby, Mellannorrland: Vill få med under rubriken klubbidrag att 

Mellannorrland fick 5000 kr för kostnader i samband med årsmöte. 

 

Medskick till nästa styrelse: Monica Atterberg, Mälardalen: Blir förvånad över att det finns så 

många mejllistor och facebookgrupper. Uppmanar styrelsen att göra dem mer kända. Gert 

Lundstedt, Frilans Riks styrelse: Vi tar med oss det till kommande styrelsemöten.  

 

Ändringsförslag: Hans Månsson, Mellannorrland: Meddelar att det står fel värdland på sidan 

10, det bör vara ”inför det finska Nordic Freelance”. 

 

Beslut: Årsmötet godkände samtliga ändrings- och tilläggsförslag. Verksamhetsberättelsen 

godkändes sedan i sin helhet och lades till handlingarna. 

 

§ 11 Styrelsens bokslut 

Kassör Hasse Hedström redogjorde för bokslutet.  

Bilagan Frilansen kommer inte ut längre.  

Kostnaden under posten IT-tjänster utgörs av omgörningen av Arvodesguiden. 

Resultatet landar på 57 624 kr. Av det behöver 25 000 kr räknas av, de pengarna läggs 

undan för att arrangera Nordic Freelance i Malmö 2018.  

 

Frågor om resultaträkning:  

Medskick: Åsa Ohlsson, Frilans Syd: Skulle önska att utfallet kan jämföras med budget i 

handlingarna. 

Medskick: Ylva Berlin, Mälardalen: Hur fungerar redovisningskonsulten? Tipsar om att byta! 

 

Beslut: Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 12 Revisorernas berättelse 

Bertholof Brännström, mötesordförande, läste upp revisionsberättelsen från revisorn Tomas 

Carlsson, som inte själv kunde närvara på årsmötet.  

Beslut: Revisorns berättelse godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet 

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 



§ 14 Motioner till Frilans Riks årsmöte 

Bertholof Brännström, vice ordförande, föredrog ordning för hantering av motionerna. För de 

motioner där styrelsen har föreslagit bifall föredras styrelsens förslag först. För motioner där 

styrelsen inte yrkat bifall kan motionären börja. 

 

Motion 1, 2 och 3 - För ett mer relevant och attraktivt förbund för frilansjournalister, 

om kansliresurs för strategiskt arbete med frilansfackliga frågor, samt om 

vidareutbildning och tillförande av kompetens i frilansfrågor på SJF:s kansli 

Gert Lundstedt, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla motion 2, 

samt att anse motion 1 och 3 besvarade. 

 

Ändrings- och tilläggsförslag: Pia Sjögren, Västerbotten: Föreslår att vi ändrar ord från ”roll” 

till ”funktion” i motion 2 första att-satsen. 

Föreslår en till att-sats: ”Att arbetet med det som står i första att-satsen redovisas av FS, 

kansliet och Frilans Riks till Frilans Riks årsmöte 2019.” 

Natacha Lopez, Frilans Riks styrelse: Styrelsen ansluter sig till det första yrkandet om att 

byta ord till ”funktion”. Avslår däremot förslaget om en ny att-sats.  

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag. 

- Motion 2 bifalls, med ändring av ordet ”roll” till ”funktion”. 

- Motion 1 och 3 anses besvarade. 

 

Motion 4 - om valet av ombud till SJF:s kongress  

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 5 - om Servicebolagets utveckling 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 6 - om Frilans Riks verksamhetsbidrag 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 7 - om rekryteringsarbetet 

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 8 - om att upphovsrättsarbetet måste bedrivas kollektivt 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 



Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 9 - om att garantera ALIS resurser i kampen mot oskäliga avtal 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 10 - om nätverk för fackförbund med egenföretagare som medlemmar 

Natacha Lopez, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla motionen 

med tillägget ”att motionen skickas vidare till kongressen.” 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 11 - om mer näringsfrågor och företagarservice i Journalistförbundets arbete 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att avslå 

motionen.  

 

Ändringsförslag: Ylva Berlin, Mälardalen: Föreslår att ändra första meningen i första att-

satsen till: 

”Att Frilans Riks styrelse under kommande år sätter sig in i för- och nackdelar med den 

finska konstruktionen.” 

Natacha Lopez, Frilans Riks styrelse. Styrelsen ansluter sig till Mälardalens tilläggsförslag.  

Ändringsförslag: Åsa Ohlsson, Frilans Syd: Ansluter sig till Mälardalens tilläggsförslag och 

föreslår att sista meningen i första att-satsen stryks. Föreslår bifall till motionens första att-

sats enligt den nya formuleringen: 

”att Frilans Riks styrelse under kommande år sätter sig in i för- och nackdelar med den finska 

konstruktionen.” 

 

Beslut: Årsmötet beslöt med röstsiffrorna 17 mot 11 att anta Frilans Syds förslag.  

 

Motion 12 - om frilansjournalisters/egenföretagares arbetsmiljö 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 13 - om att snarast lösa frågan om ”kartellbildning”, om hur frilansare och fack 

ska kunna förhandla om arvodesnivåer eller lägsta arvoden 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 14 - om ersättning för frilansarnas fackliga arbete 

Gert Lundstedt, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla motionen 

med tillägget att den skickas vidare till Journalistförbundets kongress. 

 



Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 15 - om tjänstepension från första anställningsdagen för dem som är födda 

1978 eller tidigare 

Michael Tapper, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla motionen 

med tillägget att den skickas vidare till Journalistförbundets kongress. 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 16 - om medlemskap för nyanlända 

Aminata Grut, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att bifalla motionen 

med ändring av andra och fjärde att-satserna enligt följande: 

 

- att villkoret är att den nyanlända personen kan visa att hen har varit yrkesverksam i sitt 

hemland och/eller i andra länder exempelvis genom att ta hjälp av Reportrar utan gränser. 

- att månadskostnad för medlemskapet är densamma som för studerande och pensionärer (i 

dagsläget 50 kr) så länge medlemmen inte har någon inkomst. 

 

Åsa Ohlsson, Frilans Syd: Föreslår att inkomsten bara baseras på inkomster från journalistik, 

eftersom det är vad som gäller för övriga medlemmar. 

Tilläggsförslag: Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse: Håller med, föreslår ett tillägg till 

andra att-satsen: ”från journalistik”. 

Tilläggsförslag: Holger Nilén, Mälardalen: Föreslår ett tillägg om att motionen skickas vidare 

till Journalistförbundets kongress. 

Ändringsförslag: Ulrika Vallgårda, Norrbotten: Uttrycker tveksamhet kring den föreslagna 

tidsgränsen på fem år. Föreslår ändring av tredje att-satsen:  

”att en person definieras som ”nyanländ” i max tio år efter att hen har fått tillfälligt eller 

permanent uppehållstillstånd” 

Aminata Grut, Frilans Riks styrelse: Styrelsen ansluter sig till Holger Niléns förslag.  

Petter Trens, Västra: Västra ställer sig bakom styrelsens förslag. 

 

Summering: Västra ställer sig bakom styrelsens justerade förslag. Ulrika Vallgårda föreslår 

ändring av tredje att-satsen: ”att en person definieras som ”nyanländ” i max tio år efter att 

hen har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd” 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens justerade förslag, avslag till Ulrika Vallgårdas 

ändringsförslag. Motionen antogs alltså med följande att-satser. 

 
 att Journalistförbundet inför ett särskilt medlemskap för nyanlända 

 

 att villkoret är att den nyanlända personen kan visa att hen har varit yrkesverksam i 

sitt hemland och/eller i andra länder exempelvis genom att ta hjälp av Reportrar utan 

gränser. 

 

 att en person definieras som ”nyanländ” i max fem år efter att hen har fått tillfälligt 

eller permanent uppehållstillstånd 

 



 att månadskostnad för medlemskapet är detsamma som för studerande och 

pensionärer (i dagsläget 50 kr) så länge medlemmen inte har någon inkomst från 

journalistik. 

 

Motion 17 - om stridsåtgärder och användandet av konfliktfonden mot oskäliga avtal 

Michael Tapper, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 18 - om att starta ett nyhetsbrev för frilansjournalister 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse presenterade styrelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Tilläggsförslag: Tomas Polvall, Frilans Syd: Yrkar bifall till motionen med tillägget ”att Frilans 

Riks uppmanar FS att Servicebolaget tar ansvar för att nyhetsbrevet i motionen verkställs.” 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att ställa motionen med Tomas Polvalls förslag om tillagd att-

sats mot styrelsens förslag om att avslå motionen. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 19 - om konkurrenslagstiftning och missbruk av dominerande ställning 

Michael Tapper, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.  

 

Motion 20 - om att följa fattade beslut 

Michael Tapper, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Beslut: Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag  

 

Motion 21 om frilansprenumerationer  

Gert Lundstedt, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att avslå motionen.  

 

Tilläggsförslag: Maja Lundbäck, Mälardalen: Föreslår bifall till motionen med tillägget ”att 

Frilans Riks undersöker möjligheten att ordna rabatt eller gratis medlemskap i Retreiver 

(tidigare Mediearkivet).  

Lasse Edfast, Västra Frilansklubben: Västra ansluter sig till förslaget om tillägg.  

Tilläggsförslag: Aminata Grut, Frilans Riks styrelse: Föreslår en annan att-sats: ”att årsmötet 

ger Lasse Edfast i uppdrag att lägga fram ett konkret förslag om hur en frilansprenumeration 

skulle kunna se ut till Frilans Riks styrelse, och att motionen därmed anses besvarad.” 

  

Beslut: Årsmötet antog de båda att-satserna som Maja Lundbäck och Aminata Grut 

föreslagit. Ingen av de ursprungliga att-satserna i motionen antogs. 

- att Frilans Riks undersöker möjligheten att ordna rabatt eller gratis medlemskap i Retreiver 

(tidigare Mediearkivet).  



- att årsmötet ger Lasse Edfast i uppdrag att lägga fram ett konkret förslag om hur en 

frilansprenumeration skulle kunna se ut till Frilans Riks styrelse, och att motionen därmed 

anses besvarad. 

 

Motion 22 - angående medlemskap 

Gert Lundstedt, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att avslå motionen.  

 

Ändringsförslag: Lars Soold, Västra Frilansklubben: Föreslår förändrade att-satser.  

- att förbundets stadgar i paragraf 3, om medlemskap, kvarstår som tidigare 

- att konsekvensändringar i andra delar av stadgarna till följd av förslag till ändringar i 

paragraf 3 ej införs och att även dessa skrivningar kvarstår som tidigare. Detta gäller 

framförallt skrivningar i paragraf 12 – medlems rättigheter. 

- att Frilans Riks årsmöte ställer sig bakom att satserna i detta yrkande och att det sedan 

skickas vidare till Journalistförbundets kongress 2018. 

 

Ändringsförslag: Lasse Edfast, Västra: Yrkar bifall till Lars Soolds nya förslag, men med en 

förändring av att-sats 1: Att enbart anställd eller frilans med i huvudsak journalistiska 

arbetsuppgifter kan vara medlem i SJF. 

Lars Soold, Västra Frilansklubben: Ansluter sig till Lasse Edfasts förslag.  

 

Beslut: Årsmötet beslutade att ställa Lars Soolds nya förslag med Lasse Edfasts ändring 

mot styrelsens förslag om att avslå motionen.  

 

Beslut: Årsmötet enligt styrelsens förslag med röstsiffrorna 18-12.  

 

 

Motion 23 - om presslegitimationen och yrkesetiska regler 

Henrik Simonsson, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att avslå 

motionen.  

 

Tilläggsförslag: Karin Kämsby, Mellannorrland: Yrkar bifall till motionen med tillägget att den 

ska skickas vidare till kongressen.  

 

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag med röstsiffrorna 18–11. 

 

Motion 24, 25 och 26 - om att utreda klubborganisationen inom Frilans Riks, 

om Journalistförbundets omorganisering, om Mälardalens representation på Frilans 

Riks årsmöten 

 

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om: 

- att bifalla motion 24. 

- att avslå andra och tredje att-satserna i motion 25 samt att i övrigt anse motionen besvarad. 

- att avslå motion 26. 

 

Tilläggs- och ändringsförslag: Monica Atterberg, Mäladalen: Yrkar på tillägg i motion 24 ”att 

ett förslag skickas på remiss till de olika klubbarna.” 

En förändrad att-sats på motion 26. ”att Journalistförbundet ser över den punkt i stadgarna 

som gäller klubbarnas ombudsantal på sina distrikts årsmöten.” 



Ändringsförslag: Pia Sjögren, Västerbotten: Föreslår modifiering av Monica Atterbergs 

förslag. Motion 24: ”Och att ett förslag skickas på remiss till de olika 

klubbarna/klubbsektionerna. Motion 26: ”att Journalistförbundet ser över den punkt i 

stadgarna som gäller klubbarnas ombudsantal på sina distrikts årsmöten.” 

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse: Styrelsen ansluter sig till det tillägg som Pia Sjögren 

föreslår i motion 24. Däremot vill styrelsen fortfarande avslå motion 26. 

 

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag, vilket innebär: 

Bifallen att-sats: 

- att Frilans Riks styrelse under det kommande verksamhetsåret utreder klubborganisationen 

med tanke på ombudsfördelning, geografi och kommande organisationsförändringar på 

förbundsnivå och att ett förslag skickas på remiss till de olika klubbarna/klubbsektionerna.  

 

Att-sats som anses vara besvarad: 

- att Frilans Riks inte läggs ned eller omorganiseras. 

 

Andra och tredje att-satsen i motion 25 samt motion 26 avslås.  

 

Motion 27 - om att rättvisemärka medierna 

Göran Schüsseleder, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att bifalla 

motionen.  

 

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

§ 15 Årets redaktör och årets frilans 

a) Göran Schüsseleder läste upp motiveringarna och delade ut priserna.  

Maria Westin, chef för Svensk Medietext, utsågs till årets redaktör.  

Petter Larsson, journalist från Malmö, utsågs till Årets Frilans.  

 

b) Till ny jury för årets redaktör och årets frilans valde årsmötet: Göran Schüsseleder, 

Mälardalen (sammankallande), Hans Månsson, Mellannorrland, Petter Larsson, 

Frilans Syd och årets frilans 2018. 

 

§ 16 Rapporter  

a) Nordiska gäster  

Gästen från vår norska systerorganisation finns inte kvar, hon behövde lämna mötet på 

grund av sjukdom.  

 

b) Servicebolaget 

Elisabeth Wahl och Victoria da Silva rapporterade om Servicebolaget, om den verksamhet 

som har bedrivits under året och vilka planer som finns framöver. 

Kurserna är populära och välbesökta. Det pågår ett arbete för att det ska vara tydligare för 

medlemmarna kring var man ska vända sig med olika frågor.  

Medskick: Beata Hansson, Mälardalen: Kravet på att avanmäla sig redan två veckor innan 

en kurs är inte rimligt, det är för lång tid. Önskar även att kurserna sänds via webben medan 

de pågår.  

 

Beslut: Rapporten lades till handlingarna. 



 

Gäst: Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, gästade årsmötet. Årsmötet 

diskuterade frågan om medlemskapets gränser. Jonas Nordling uppmuntrade till att fortsätta 

diskussionen fram till och med Journalistförbundets kongress. 

 

c) Försäkringskommittén  

Beslut: Rapporten lades till handlingarna 

 

d) Arvodesguiden. 

Frågor om Arvodesguiden behandlas under punkten om verksamhetsplan.  

 

§ 17 Styrelsens förslag till verksamhetsplan  

Gert Lundstedt, Frilans Riks styrelse, föredrog verksamhetsplanen. 

Medskick: Hannah Ohlén Järvinen, Frilans Syd: Det finns ett behov av att vara mer 

kommunikativ, utöver att skicka ut envägskommunikation. Vill skicka med ett önskemål till 

kommande styrelse för Frilans Riks att de involverar medlemmarna mer i diskussioner.  

 

Beslut: Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 18 Fastställande av medlemsavgift  

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse, presenterade förslaget om medlemsavgift, att den 

liksom tidigare är 25 kronor per medlem och månad. 

 

Beslut: Årsmötet biföll styrelsens förslag om medlemsavgift.  

 

§ 19 Fastställande av arvoden  

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag om att styrelse, 

valberedning samt övriga som styrelsen anlitar för uppdrag arvoderas med 200 kronor i 

timmen a-skatt för mötestid, samt 275 kronor i timmen a-skatt för övrigt arbete. 

 

Beslut: Årsmötet biföll styrelsens förslag om arvoden.  

 

§ 20 Styrelsens förslag till nomineringar till förbundsstyrelsen  

Hasse Hedström presenterade styrelsens förslag till nomineringar till förbundsstyrelsen: Åsa 

Ohlsson till posten som vice ordförande, samt Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono som 

ledamöter. 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att nominera de föreslagna kandidaterna till valet av ny 

förbundsstyrelse vid kongressen 2018. 

 

§ 21 Styrelsens förslag till uttalande  

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse, läste upp styrelsens förslag till uttalande om 

Lärarförbundets tidningar.  

 

Medskick: Eddie Pröckl, ledamot av förbundsstyrelsen: Föreslår att uttalandet korrekturläses 

innan det skickas. 

Ändringsförslag: Anna Sjöstrand, Östergötland: Föreslår att ta bort formuleringen ”eller så är 

man en megafon för uppdragsgivaren”.  



Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse: Ansluter sig till Anna Sjöstrands förslag och föreslår 

en förändrad formulering av meningen enligt: ”antingen är man oberoende och utför sitt 

uppdrag enligt journalistiska principer, eller så är man det inte.” 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att anta uttalandet om lärarförbundets tidningar med Hasse 

Hedströms förslag om ändrad formulering. 

 

§ 22 Styrelsens förslag till budget  

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse, presenterade styrelsens förslag till budget. 

Intäkter: Budgeten bygger på att verksamhetsbidraget från förbundet inte minskas. Bidraget 

från SR-klubben kommer vara slut när det som budgeterats för 2018 har förbrukats.  

Kostnader: Sänkning på posten information, eftersom Frilans Riks inte kommer annonsera i 

Journalisten. Ökning på posten för kommunikation med medlemmar. Ökning på posterna för 

upphovsrätt och rekrytering.  

Underskottet på 100 000 kronor är planerat, det ska användas till genomförandet av Nordic 

Freelance-seminariet. Pengarna tas från tidigare undanlagt eget kapital.  

 

Ändringsförslag: Åsa Ohlsson, Frilans Syd: Föreslår att 10 000 kr flyttas från posten för 

klubb- och medlemskontakt till posten för Nordiskt, för att arrangera Nordic Freelance. Detta 

då Frilans Syd inte kommer att söka det klubbidrag för 2018 som klubben annars brukar 

söka för att genomföra en frilanshelg. 

Hasse Hedström, Frilans Riks styrelse: Styrelsen ansluter sig till Åsa Ohlssons förslag.  

 

Beslut: Årsmötet antog budgeten enligt styrelsens förslag och lade den till handlingarna, 

med ändringen enligt Åsa Ohlssons förslag.  

 

§ 23 Val av ordförande, kassör, studieansvarig och övriga ledamöter till styrelsen  

Kristin Mörck, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till 

ny styrelse: 

Gert Lundstedt, Mälardalens frilansklubb (ordförande) nyval 

Göran Schüsseleder, Mälardalens frilansklubb omval 

Agnes Arpi, Västra frilansklubben omval 

Hasse Hedström, Mälardalens frilansklubb (kassör) omval 

Lasse Edfast, Västra frilansklubben nyval 

Henrik Simonsen, Frilans Syd omval 

Aminata Merete Grut, Mälardalens frilansklubb omval 

 

Suppleanter 

Karin Kämsby, Mellannorrlands frilansklubb omval 

Katarina Bjärvall, Mälardalens frilansklubb nyval 

 

Förslag: Natacha Lopez, Frilans Riks styrelse: Föreslår att fastställa antalet i Frilans Riks 

styrelse till åtta ledamöter. 

Medskick: Christina Falkengård, Mälardalen: Vill skicka med till nästa valberedning att man 

försöker få en bättre fördelning i förslag till ny styrelse när det gäller geografi och kön.  

Förslag: Aminata Grut, Mälardalen: Förespråkar Leonarda Arcidiacono som åttonde ledamot.  

Kristin Mörck, sammankallande i valberedningen: Förra årsmötet beslutade att välja åtta 

ledamöter, men tidigare år har det varit sju ledamöter.  



 

Beslut: Årsmötet beslutade i två steg, först om antal styrelseledamöter, sedan om vilka 

personer som skulle väljas. Årsmötet beslutade att välja åtta ledamöter till Frilans Riks 

styrelse. Årsmötet beslutade därefter att välja styrelsen enligt valberedningens förslag, med 

tillägg av Leonarda Arcidiacono, Mälardalen, som åttonde ledamot. 

 

§ 24 Val av revisor och revisorssuppleant  

 

Tomas Carlsson, Västra, valdes till revisor. Bertholof Brännström, Mellannorrland, valdes till 

revisorssuppleant.  

 

§ 25 Val av valberedning  

 

Förslag: Natacha Lopez, Frilans Syd, Anna Nyberg, Västra, Holger Nilén, Mälardalen. 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att välja de föreslagna till att utgöra ny valberedning. 

 

§ 26 Övriga frågor  

 

Val av ny styrgrupp för Arvodesguiden. Förslag: Åsa Welander, Frilans Syd, Ingela Hofsten, 

Mellannorrland, Fatima Grönblad, Västra Frilansklubben. 

 

Ett tack framfördes till de avgående styrelseledamöterna Natacha Lopez och Michael 

Tapper.  

 

§ 27 Mötets avslutande  

 

Mötesordförande Eddie Pröckl avslutade årsmötet. 

 

 

________________________________ 

Fatima Grönblad, årsmötessekreterare 

 

 

_______________________________  ____________________________ 

Monica Atterberg, justerare  Hannah Ohlén Järvinen, justerare 

 


