
 
 
 

PROTOKOLL fört vid Frilans Riks årsmöte 2020 
 
Datum:  16 mars 
 

Tid: kl 10–14 
 

Plats: Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Stockholm 
 
På grund av coronaviruset kunde de som ville följa mötet via länk. 
  
Närvarande: Cirka 45 personer, varav 18 på plats och resten via länk. 
 
 
§ 1  Mötet öppnas 

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt förklarade mötet öppnat. Wolfgang 
Ramstedt, Journalisternas A-kassa, informerade om a-kassan för frilansar. 

 
§ 2  Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Eddie Pröckl. 
 
§ 3  Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Elin Dunås. 
 
§ 4  Val av två justerare tillika rösträknare 
 Noa Söderberg och Monica Atterberg valdes till justerare, tillika rösträknare. 
 
§ 5  Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse  

 Årsmötet fann mötet utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen  

 Dagordningen godkändes. 

§ 7 Upprop av ombuden 

Syd: Torbjörn Wester, Moa Skimutis – på plats. Andrea Kollmann, Carolina 
Söderholm – via länk. 
Västra: Maria Bard, Maria Hansson Botin, Bella Stenberg – alla tre via länk  
Medietextarna: Linus Kollberg – via länk 



Mälardalen: Beata Hansson, Monica Atterberg, Christina Falkengård, Ylva 
Berlin, Noa Söderberg – på plats. Holger Nylén, Terese Quennerstedt, Artur 
Nordfors Kowalski, Ronnit Hasson, Benedicte Asplund – via länk  
Värmland: Börge Nilsson – via länk 
Södra Norrland: Björn Lundbeck – på plats. Karin Kämsby, Stefan 
Magnusson – via länk 
Västerbotten: Bertholof Brännström – via länk  
Östergötland och Norrbotten skickade inga ombud denna gång. 

 

§ 8  Mötesordning  
Mötesordförande Eddie Pröckl gick igenom mötesordning och mötesregler. 
Enbart ombud har rösträtt. 
 

§ 9  Avlidna medlemmar under året, tyst minut  
Gert Lundstedt meddelade att Gunilla Mosén från Västra Götalandsregionen 
gått bort, 73 år gammal. Gert tände ett ljus och vi höll en tyst minut för 
Gunilla. 

 
§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) 

Gert Lundstedt föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, med bland andra 
följande punkter: 
Antalet frilansmedlemmar ökar, vilket ger Frilans Riks en starkare position 
vid förhandlingar. Fredagen den 13 mars var antalet 1 670. 
Prioriterade områden har varit arvoden, upphovsrätt och rekrytering. Ett 
jämställdhetsarbete har kommit igång. Frilans Riks har gett ett batteri av 
förslag till förbundet om att rekrytera frilansar, många av dem har 
förbundet gått vidare med. Frilans Riks har under vintern haft tre 
upphovsrättsseminarier med anledning av EUs upphovsrättsdirektiv. 
Frilans Riks har även gjort utskick till ett 70-tal redaktörer på de stora 
mediehusen om att respektera arvodesguiden, samt haft ett samarbete med 
ALIS angående arvoden, detta fortsätter. I övrigt, se verksamhetsberättelsen 
i årsmöteshandlingarna. 
 
Ylva Berlin (Mälardalen) bad om mer information på ett antal områden: 
Jämställdhetsarbetet.  
Leonarda Arcidiacono, jämställdhetsansvarig, berättade att Elisabet Wahl 
håller på att arbeta fram en webbsänd kurs. När den är klar kommer de att 
arbeta vidare ur ett frilansperspektiv. 
 
Vad har insatserna kring rekrytering gett? Vad gav After Worken på 
Debaser? 
Gert Lundstedt berättade att det kom ett 50-tal personer till eventet. Det har 
en dubbel funktion, rekrytering och möjlighet att träffas. Eddie Pröckl 
sammanfattade att antalet frilansar har ökat i förbundet under det gångna 
året. 



 
Public service och radionätverket. 
Gunilla Kracht berättade att arbetet utgår från en grupp på Facebook och 
hålls av Lasse Edfast och Lars Lovén, som haft flera möten med redaktörer 
under året. En stor framgång att så många möten har kunnat hållas. En 
intresseförening har även bildats för radiofrilansar 
 
Hur har redaktörsbrevet och debattartikeln nått fram? Hur tänker styrelsen 
följa upp? 
Gert Lundstedt berättade att inget svar hittills har kommit på brevet eller 
debattartikeln. Frilans Riks jobbar för att följa upp med en leveransbojkott, 
men det gäller att hitta rätt tillfälle. Frågan kommer att lyftas. 
 
Noa Söderberg (Mälardalens frilansklubb) berömde Frilans Riks arbete med 
nätverk.  

 Noa Söderberg frågade också hur Frilans Riks kommunicerat kring 
 frilansrekommendationen. 

Gert Lundstedt berättade att frilansrekommendationen togs upp i 
redaktörsbrevet och att man går ut med information när 
rekommendationen höjs. Även när redaktörerna inte betalar enligt taxan 
kan många frilansare ändå få ta del av arvodeshöjningar som motsvarar de 
anställdas löner. 
 
Börge Nilsson (Värmland) underströk vikten av att vi hjälps åt att 
upprätthålla frilansrekommendationen. 
 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 
§ 11 Styrelsens bokslut (bilaga 2) 

Bokslutet godkändes och lades till handlingarna efter föredragning av Hasse 
Hedström. 

 
§ 12 Revisorernas berättelse (bilaga 3) 

Bertholof Brännström (revisorssuppleant) föredrog revisorernas berättelse 
som godkändes och lades till handlingarna.  

 
§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 
 
§ 14 Motioner till Frilans Riks (bilaga 4) 

 
1. Om hållbarhetstänkandet för fackligt engagerade journalister 
(Mälardalens frilansklubb) 
Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag att bifalla motionen med  



tillägget att rättvisemärkta varor ska vara ett självklart val vid fackliga 
arrangemang. 

       
2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp-försäkring 
för medlemmar som tjänar under a-kassetaket (Mälardalens Frilansklubb). 
Mötet beslöt att gå på styrelsen förslag att bifalla förslaget. 
 
3. Om utjämningsbidrag till sektionerna (Södra Norrland) 
Styrelsen föreslog att ge nya styrelsen i uppdrag att göra en 
konsekvensanalys.  
Björn Lundbeck, ombud för Södra Norrlands sektion, kom med 
tilläggsyrkandet att man även ska utreda konsekvenserna för Frilans Riks 
sektioner, om man inte får ett utjämningsbidrag. Mötet beslutade att bifalla 
det jämkade förslaget, där konsekvenserna även för sektionerna utreds. 
 
4. Om upphovsrätt och presstöd (Södra Norrland) 
Västra, genom Bella Stenberg, yrkade bifall till motionens första att-sats men 
avslag på den andra för vidare utredning. Styrelsen ställde sig bakom 
förslaget att avslå motionens andra att-sats. Det står nya styrelsen fritt att 
utreda den andra att-satsen vidare. Årsmötet beslutade att godkänna den 
reviderade motionen. Tre ombud reserverade sig mot att den andra att-
satsen avslogs. 
 
5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister (Frilans Riks avgående 
styrelse) 
Mötet beslutade att bifalla motionen. 

 

§ 15 Årets frilans och Årets redaktör 
Utdelningen av utmärkelserna ställdes in på grund av smittorisken för 
coronaviruset. 

  
§ 16 Utdelning av Årets fulavtal 

Punkten ställdes in på grund av smittorisken för coronaviruset. 
 
§ 17 Rapporter (bilaga 5) 

* Nordiska gäster  
Ingen rapport 

 
* Försäkringskommittén 
Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 
 
* Journalistförbundet frilans 
Ylva Berlin (Mälardalen) tog upp att Frilans Riks borde titta mer på hur 
andra fackförbund gör för att rekrytera och behålla medlemmar.  



Gert Lundstedt kommenterade att det finns ett kongressbeslut från 2018 om 
att vi ska titta på hur andra fackförbund arbetar med de här frågorna. Dessa 
kontakter pågår, rapport kommer vid nästa kongress 2021. 
Ylva Berlin påpekade att Frilanskatalogen borde vara mer flexibel ifråga om 
yrkeskompetenser.  
Ylva Berlin tog också upp att kursverksamheten är bra och att fysiska möten 
är viktiga. 
Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 18 Styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 6) 

Verksamhetsplanen presenterades av Gert Lundstedt. 
Mötet antog styrelsens verksamhetsplan. 

 
§ 19 Styrelsens förslag gällande omorganisering av sektionerna och deras 
indelning (bilaga 7)  
          Henrik Simonsson presenterade förslaget. 

 
Monica Atterberg och Therese Quennerstedt (Mälardalen) hade synpunkter 
på punkt 4. De ansåg att Uppsala ännu inte är moget att bli ett eget distrikt. 
De håller på att bygga upp en verksamhet och måste i dagsläget få prioritera 
aktiviteter och rekrytering. 
 
Torbjörn Wester (Syd) hade synpunkter på punkt 2. Syd skulle på grund av 
medlemstapp gå miste om cirka 3 000 kronor.  
Torbjörn Wester yrkade på att punkt 2 skjuts på framtiden tills de beviljats 
sektionsbidrag som täcker förlusten från medlemstappet (engångsbidrag), 
dock senast under nästa årsmöte 2021. 
 
Styrelsen beslöt att ansluta sig till Torbjörn Westers (Frilans Syds) förslag. 
Mötet biföll detta förslag med stor majoritet. 

 
§ 20 Styrelsens förslag till budget (bilaga 8) 

Hasse Hedström presenterade budgeten. Vi räknar med ett litet tapp på 
inkomstsidan nästa år, trots fler medlemmar. Kostnaderna för nästa år 
beräknas vara 940 000 kr och intäkterna något mindre, 875 000 kr. 
Budgeten innebär ett underskott på 65 000 kr, men kan ändå antas eftersom 
det finns sparade pengar efter förra årets budgetöverskott. Styrelsen anser 
det motiverat att använda de sparade pengarna till utåtriktade aktiviteter.  
 
Hasse Hedström påpekade samtidigt att kostnaderna för utåtriktade 
aktiviteter förmodligen blir lägre under våren pga coronakrisen. Detta 
kommer kanske att kompenseras under hösten. 

 



Hasse Hedström (styrelsen) föreslog att arvoden (275 kronor/timmen A-
skatt) och klubbavgifter (30 kronor per medlem och månad) förblir 
oförändrade. 
Mötet biföll budgeten och förslaget om arvoden och klubbavgifter. 

 
§ 21 Val av styrelse och övriga förtroendevalda (bilaga 9) 
 

Till styrelse valdes: 
Ordförande: Gert Lundstedt, Mälardalen (omval) 
Kassör: Hasse Hedström, Mälardalen (omval) 
 
Övriga ledamöter: 
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval) 
Bella Stenberg, Västra (nyval)  
Marja Beckman, Mälardalen (omval)  
Gunilla Kracht, Syd (omval)  
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)  
Henrik Simonsen, Syd (omval) 
Suppleanter 
Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval)  
Maria Hansson Botin, Västra (nyval)  
Studieansvarig 
Styrelsen ansvarar gemensamt 
 
Revisor och revisorssuppleant: 
Tomas Carlsson, Västra (omval) och Andrea Kollman, Syd (nyval) 
 
Valberedning: 
Beata Hansson (Mälardalen), Bertholof Brännström (Västerbotten) och Moa 
Skimutis (Syd). Beata Hansson är sammankallande. 
 
Årsmötets beslut var enhälligt. 
 

§ 22 Övriga frågor (bilaga 10) 
Mötet beslöt enhälligt att ställa sig bakom ett upprop för frilansjournalister i 
Belarus (förslag från Frilans Syd). Uttalandet lästes upp av Gert Lundstedt. 

 
§ 23 Mötets avslutande  

 Eddie Pröckl förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet 
 

 



 

Elin Dunås 
/Mötessekreterare/ 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Eddie Pröckl      
/Mötesordförande/     
 
 
Justeras:                 Justeras:  
 
 
     
Noa Söderberg    Monica Atterberg 
/Justerare/ /Justerare/ 
 
 

Stockholm 16 mars 2020 
 


