Datum: Måndag 29 mars
Tid: Kl 10.00–15.00
Plats: Zoom
N rvarande: Totalt 51 närvarande varav 31 ombud från de olika sektionerna.
§ 1 M tet ppnas (kl. 10.00)
Inledning av Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt. Alla hälsades välkomna och Gert presenterade
helt kort ledamöterna i styrelsen och gjorde en kort sammanfattning av året som gått.
§ 2 Val av m tesordf rande
Åsa Ohlsson, Frilans Syd, väljs till mötesordförande.
§ 3 Val av m tessekreterare
Tora Villanueva Gran, Frilans Syd, väljs till mötessekreterare.
§ 4 Val av tv justerare tillika r str knare
Bertholof Brännström och Mette Carlström väljs till justerare, tillika r str knare.
§ 5 M tets stadgeenliga utlysande och kallelse
rsm tet fann m tet utlyst enligt stadgarna.
§ 6 Godk nnande av dagordningen
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Mötesordförande Åsa Ohlsson föreslår att uttalandet, § 15, för tydlighetens skull ska delas upp i A

ö

Å

PROTOKOLL
f rt vid Frilans Riks rsm te 2021

och B:
15a EU:s upphovsdirektiv
15b Belarus–uttalande
Hasse Hedström vill göra ett tillägg till § 23 (Övriga frågor): Att även ta upp nomineringar samt
besluta om ledamöter till förbundsstyrelsen.
Beslut: Mötet godkänner dessa förändringar. Dagordningen godk ndes därmed i sin helhet.
§ 7 Upprop av ombuden
Mälardalen (11 ombud): Monica Atterberg, Ylva Berlin, Patrik Björnström, Magnus Hagström,
Anna Gullberg, Ronnit Hasson, Beata Hansson, Tommy Jeppsson, Mats Karlsson, Artur Nordfors
Kowalski, Therese Quennerstedt.
Västra (5 ombud): Ylva Bowes, Gustav Påhlsson, Maria Bard, Maria Ramnehill, Caroline
Widenheim
Frilans Syd (5 ombud): Margareta Flygt, Lena Marieke Wemar, Mette Carlbom, Erik Mårtensson,
Björn Hellström
Västerbotten (3 ombud): Bertholof Brännström, Erland Segerstedt, Ulrika Vallgårda
Södra Norrland (3 ombud): Björn Lundbäck, Karin Kämsby, Fredrik Mårtensson,
Värmland (2 ombud): Helena Söderqvist, Staffan Lindström
Östergötland (2 ombud): Anders Haag, Henrik Simonsson
Medietextarna skickade inga ombud denna g ng.
Totalt 31 ombud närvarande.
§ 8 M tesordning
Mötesordförande Åsa Ohlsson gick igenom mötesordning och mötesregler. Enbart ombud har
rösträtt.
§ 9 Avlidna medlemmar under ret, tyst minut
Gert Lundstedt meddelade att tre medlemmar har lämnat oss under året som har gått. Gert tände ett
ljus för Gunnar Hofverberg, Frilansklubben i Västerbotten, Uno Norelid, Mälardalens Frilansklubb
samt Ulf Laveborg, Mälardalens Frilansklubb. Tillsammans höll vi en tyst minut för dessa
medlemmar.
§ 10 Styrelsens verksamhetsber ttelse sidan 3
Gert Lundstedt föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och lyfte bland annat följande punkter:

ä
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Kort efter förra årsmötet valde Frilans Riks styrelse att tillsätta en coronagrupp på fyra
personer inom styrelsen. Denna grupp har bland annat arbetat hårt för omställningsstöd för
enskilda firmor. Detta blev verklighet i september. Även förbundet centralt har jobbat för
detta.
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ö

•

•

Rekrytering och organisering: Frilans Riks har ökat med ett 80-tal medlemmar. Vid datum
för årsmötet hade Frilans Riks totalt 1748 medlemmar.

•

Nätverk liknande det runt Sydsvenskan och radiofrilansarna inom SR – detta ger konkreta
resultat vad gäller bland annat arvodesnivåer och detta vill Frilans Riks därför gärna ser fler
av. Riks har även fått till en struktur kring samarbete med arbetsplatsklubbar.

•

Gert lyfte även att det pågår ett ständigt arbete med att anpassa socialförsäkringssystem och
trygghetsfrågor även till enskilda företagare. Detta är fortfarande bristfälligt.

Gert avslutade presentationen av verksamhetsberättelsen med att sammanfatta att styrelsen är stolt
över att det har gått att arbeta så aktivt trots alla hinder som funnits i och med pandemin. För
ytterligare detaljer, se verksamhetsberättelsen som finns som bilaga.
Efter Gerts genomgång uppkom några frågor från mötesdeltagare:
•

Monica Atterberg, Mälardalen, ville veta mer om EFS–rådet och vilka möjligheter det finns
att söka pengar där. Gert Lundstedt meddelade att planen är att nästa styrelse kommer att
titta vidare på detta.

•

Mats Karlsson, Mälardalen, hade en fråga kring sida 11 och det så kallade Frilansrådet som
kommit upp som en idé i samband med Servicebolagets nedläggning. Gunilla Kracht,
styrelseledamot i Frilans Riks, redogjorde för hur frågan har diskuterats inom styrelsen. I
samband med Journalistförbundets styrelse (förbundsstyrelsens) beslut om att lägga ner
Servicebolaget föreslogs att ”ett mindre r d f r olika delar i verksamheten skulle kunna
bildas”. Därefter fattade Servicebolagets styrelse beslut om att inrätta ett frilansråd och att
ge i uppdrag åt Journalistförbundet Frilans att skissa på hur ett sådant skulle kunna se ut.
Frilans Riks styrelse tillsatte sedan en grupp som fick till uppgift att utreda frågan och ta
fram ett beslutsunderlag. Styrelsen kom därefter fram till att ett frilansråd med
beslutanderätt enligt förslaget inte var det effektivaste sättet att företräda medlemmarna.
Varför styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet om frilansråd och föreslog istället
bland annat en kontaktperson och samarbetsdagar. Elisabet Wahl, anställd på
Journalistförbundet Frilans, begärde sedan ordet och berättade att tanken var att ett
frilansråd skulle ersätta Servicebolagets styrelse och ha ungefär fyra möten om året.

•

Monica Atterberg, Mälardalen, tog upp Upphovsdirektivet, artikel 17, och vill veta vad som
händer i frågan. Gert Lundstedt meddelade att besluten på EU-nivå inväntas inför fortsatt
arbete.

•

Artur Nordfors Kowalski, Mälardalen, lyfte en motion som Mälardalen lade fram för två år
sedan (2019). Den antogs då av årsmötet. Styrelsen fick därmed i uppdrag att se över
huruvida fulavtalen kan granskas ur ett juridiskt perspektiv. Artur vill nu veta vad som gjorts
i frågan.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt svarar: Motionen skickades till kongressen, antogs även där
och hamnade därmed hos Förbundsstyrelsen som vid kongressen i oktober i år ska redovisa att det
gjorts vad som står i att-satserna.
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Beslut: Mötet godkände efter dessa kompletterande klargöranden verksamhetsberättelsen och
beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 11 Styrelsens bokslut sidan 16
Hasse Hedstr m, Frilans Riks föredrog det hela. Hasse lyfte bland annat att pandemin har bidragit
till att styrelsen har behövt ha fler möten. På grund av att dessa har skett digitalt har det dock
inneburit en mindre kostnad än vanligtvis, eftersom inga resor har behövt göras. Inför kommande
verksamhetsår räknar dock styrelsen med att kostnaden för styrelsemöten kommer att bli som under
ett ”normalt år”.
Under 2019 valde styrelsen också att donera 20 000 kronor till den krisfond som inrättades för
frilansar som drabbats av pandemins verkningar.
Frågor från medlemmar:
– Anders Haag undrade kring punkten ”Övrigt” som är en relativt stor post i kostnadsredovisningen.
Vad är det specifikt?
Hasse Hedström förklarade att anledningen är att ledamöter ganska ofta lägger en kvart på
administration, en kvart på marknadsföring osv. När denna tid ska redovisas hamnar det lätt under
punkten ”övrigt”. Hasse tackade för Anders fråga, tar med sig den och kommer att uppmana
ledamöterna i Riks styrelse att framöver tydligare specificera exakt vad nedlagd tid ägnats åt.
– Mats Karlsson hade en följdfråga: om övrigt är styrelsearbete så borde alltså styrelsearvodet
redovisas som högre. Det betyder att styrelsearvodet totalt har ökat under året i jämförelse med
föregående år.
Hasse Hedström förtydligar:
Arvode för styrelsemöte är en sak, men arvode för arbete när en ledamot arbetar utanför styrelsens
mötestid är något annat. Därmed har inte de totala arvodena för styrelsemöten ökat utan stämmer
till punkt och pricka med budget.
– Therese Quennerstedt frågade kring kontot 5990: vad är posten ”övrig reklam”?
Hasse Hedström förklarade att det är annonskostnad för Riks kommunikation i tidningen
Journalisen (bland annat kallelse till årsmötet).
Beslut: Bokslutet godk ndes och lades till handlingarna.
§ 12 Revisorernas ber ttelse (separat handling)
Tomas Carlsson, Västra, är revisor. Andrea Kollman, Frilans Syd är revisorssuppleant men är inte
närvarande pga sjukdom.
Tomas f redrog revisorernas ber ttelse som inte hade några anmärkningar. Karin Kämsby påtalar
att det ska stå sektion istället för klubb.
Beslut: Revisorernas berättelse godk ndes och lades till handlingarna.
§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enh lligt.
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ö

ä

ä

å
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§ 14 Motioner till Frilans Riks rsm te

a) 1. Om frilansinformation till journaliststudenter sidan 25 .
Södra Norrland, motionärerna, yrkade på följande tillägg:
* Om en frilansjournalist anlitas för att ge information på journalistutbildningar bör denna frilans
arvoderas av den som anlitar vederbörande (SJF centralt eller Frilans Riks – beroende på vem som
anlitar).
Frilans Riks svarade att det i praktiken redan i dag fungerar enligt tilläggsyrkande. Södra Norrland
valde därefter att dra tillbaka detta tilläggsyrkande.
Bertholof Brännström tyckte att frågan är relevant, men menade att det är en fråga för
Journalistförbundet centralt eftersom det handlar om rekrytering till förbundet.
Beslut: M tet beslutade att g p styrelsens f rslag att bifalla motionen.
b) 2. Om utredning av f ruts ttningarna f r Uppsala med omnejd att bilda egen sektion sidan
26
Monica Atterberg och Therese Quennerstedt (Mälardalen) har lagt denna motion med bakgrund att
Mälardalen har många medlemmar, 942 stycken, samtidigt som det är svårt att representera hela
sektionen (de flesta förtroendevalda bor och verkar i Stockholm). Hela Mälardalens styrelse ställer
sig bakom denna motion som alltså yrkar på att sektionen ska ”avknoppas” och bli två istället för
en.
Redovisning av dagsläget: 810 av medlemmarna har postnummer som börjar på 1 (boende i
Stockholmsregionen) och 362 har postnummer som börjar 6,7 eller 8.
Frågor/ synpunkter från medlemmar:
– Karin Kämsby, Södra Norrland: lyfte vikten av att Södra Norrland ska få ha kvar Gävleborg.
Motionärerna svarade att det aldrig varit intentionen, en framtida sektion Uppsala skulle sluta vid
Dalälven.
– Henrik Simonsson, Östergötland/ Riks: lyfte att en framtida ”sektion Uppsala” således bör bestå
av Uppsala län.
– Hasse Hedström, Riks: lyfte att Riks gärna ser många sektioner, det är ett sätt att öka gräsrots–
engagemanget och att varje medlem kommer närmare en sektion.
– Henrik Simonsson, Östergötland/ Riks: undrade om det finns tillräckligt många medlemmar för
att få ihop en styrelse i en avknoppad ”Uppsala–sektion”.
Åsa Ohlsson lyfte hur man har löst Stockholms ”övervikt ”på förbundsnivå när det gäller anställda
journalister.
– Artur Nordfors Kowalski, Mälardalen: menade att det saknas medlemmar i Uppsala som vill
engagera sig. Artur delar inte bilden av att det finns ett demokratiskt underskott i Mälardalen.
Monica Atterberg förtydligade att de synpunkter som kommit upp under diskussionen
dokumenteras av Frilans Riks. Riks tar med sig dessa till fortsatta diskussioner med Mälardalen och
Förbundsstyrelsen kring eventuell avknoppning av en ny sektion.
Beslut: M tet beslutade att g p styrelsens f rslag att bifalla motionen.
c) 3. Om att uppvakta riksdagen f r att lagstiftning om v ld och hot mot tj nstem n ven ska
omfatta journalister
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ö

å
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Motionären Artur Nordfors Kowalski föredrog motionen för mötet och förtydligade att motionens
syfte är att denna fråga, som redan diskuteras inom förbundet, ska lyftas så att den får högre

prioritet.
Beslut: M tet beslutade enhälligt att g p styrelsens f rslag att bifalla motionen.
d) 4. Om pengar till kompetensutveckling sidan 28
Motionen kommer från Frilans Riks styrelse.
Beslut: M tet beslutade att bifalla motionen och skicka den vidare till Journalistförbundets
kongress.
e) 5. Om fortsatt transparens av ronm rkt medlemsavgift sidan 28
Motionen kommer från Frilans Riks styrelse. Hasse Hedström har ett tilläggsyrkande från Riks:
motionen ska gå till förbundsstyrelsen och inte till kongressen eftersom detta inte är en
kongressfråga. Riks drar därmed tillbaka sin tidigare formulering och mötet röstar om motionen
med det tillägg som Hasse Hedström gjort.
Beslut: M tet beslutade att bifalla motionen och skicka den vidare till förbundsstyrelsen.
f) 6. Om avdrag f r friskv rd f r frilansjournalister som driver enskild firma (samma villkor
som för anställda samt aktiebolag, dvs 5000 kr/ år) sidan 28
Motion från Frilans Riks.
Beslut: M tet beslutade enhälligt att bifalla motionen och skicka den vidare till
Journalistförbundets kongress.
§ 15 Uttalanden (separata handlingar)
a) Om EU:s upphovsdirektiv. Uttalandet är författat av Frilans Riks styrelse.
Förslag: Frilans Riks vill att årsmötet ställer sig bakom detta uttalade och att det skickas vidare till
förbundsstyrelsen.
Det uppstår en diskussion kring formuleringen ”rimlig ersättning”. Vad är det? Ur frilansarnas
perspektiv eller ur mediaföretagens? Diskussionen landar i att det är ur frilansarnas perspektiv och
att detta bör förtydligas.
Beslut: Årsmötet ställer sig enhälligt bakom uttalandet och beslutar att skicka det vidare till
förbundsstyrelsen.
b) Uttalande om stöd och solidaritet för frilansjournalister i Belarus.
Bakgrund: Under sitt årsmöte beslutade Frilans Syd att ställa sig bakom detta uttalande. Nu föreslår
man årsmötet att göra detsamma samt vill skicka vidare uttalandet till belarusiska myndigheter.
Åsa Ohlsson kom med två påpekande kring felaktiga formuleringar som Syd ska ändra.
Beslut: Årsmötet ställer sig enhälligt bakom uttalandet och beslutar att skicka det vidare till
belarusiska myndigheter.
§ 16 rets frilans och rets redakt r
a) Presentation av vinnarna (2020) sidan 22
Göran Schüsseleder föredrog detta ärende och berättade att prisutdelningen 2020 skedde i
november och att den går att se på Frilans Riks hemsida.
Årets frilans: Roland Cox
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Årets redaktör: Monica Walldén

Årsmötet applåderar detta retroaktivt.
Nomineringar inför priserna 2021 ska vara inne senast den 1 augusti.
b) Val av jury
Roland Cox föreslås ingå, enligt traditionen att föregående års vinnare ska delta i kommande års
jury. Roland Cox är tillfrågad och ställer upp.
Göran Schüsseleder föreslår sig själv.
Gunilla Kracht föreslår Mette Carlbom, som ställer upp.
Beslut: Årsmötet valde Roland Cox, Göran Schüsseleder och Mette Carlbom som ny jury för att
utse Årets frilans och Årets redaktör år 2021.
§ 17 Rapporter
a) Journalistf rbundet Frilans sidan 30
Elisabet Wahl, Journalistförbundet Frilans, föredrog ärendet.
Sammanfattningsvis har pandemi-året 2020 visat att många frilansmedlemmar saknar skydd ( t ex
a–kassa) utan att vara medvetna om det.
Beata Hansson lyfter frågan (främst till Elisabet Wahl) om hur uppdelningen ska vara vad gäller
vilka kurser som sektionerna ska ordna och vilka förbundet ska ordna. Elisabeth Wahl välkomnar
frågan men menar att den behöver mer tid för att diskuteras än vad årsmötet ger utrymme till. Hon
tar frågan vidare.
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
b) Kursr d (Servicebolaget) sidan 31
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
c) F rs kringskommitt n sidan 31
Notering: Mats Karlsson, ombud från Mälardalen, avviker efter denna mötesparagraf från mötet (kl
14.00) och vi har därmed enbart 30 ombud. Även Margareta Flygt och Anders Haag, Östergötland,
var tvungna att lämna. Därmed har vi 28 ombud.
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
§ 18 Styrelsens f rslag till verksamhetsplan sidan 32
Gert Lundstedt var föredragande. Riks styrelse föreslår att kommande styrelse ska fortsätta att
arbeta med samma prioriterade områden som tidigare, dvs arvoden och villkor, upphovsrätt samt
rekrytering.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna.
§ 19 Fastst llande av medlemsavgift
Nuvarande avgift: 25 kronor per månad och medlem. Frilans Riks styrelses förslag är oförändrat
belopp.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna Frilans Riks förslag om oförändrad medlemsavgift.
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§ 20 Fastst llande av arvode till styrelseledam ter, valberedning och andra som utf r
uppdrag

Arvodet är detsamma för alla medlemmar som utför arbete i Frilans Riks regi. Styrelsen för Frilans
Riks föreslår mötet att besluta att arvodesnivån ska vara densamma under kommande period.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna Frilans Riks förslag om oförändrat arvode.
§ 21 Styrelsens f rslag till budget sidan 35
Hasse Hedstr m presenterade Riks styrelse förslag på budget.
Främsta avvikelsen från föregående år i budgetsförslaget:
210 000 kronor föreslår budgeteras för styrelsemöten. Det betyder en återgång till det ”normala”.
Under pandemiåret 2020 har styrelemöten inneburit ett sammanlagt arvode på 133 000 kronor
(mindre kostnad pga av digitala möten istället för ” på plats”).
Kommentar från Staffan Lindström, Värmland: styrelsen bör se över om fler styrelsemöten även
framöver kan ske digitalt, med tanke på ekonomin.
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna Frilans Riks förslag till budget.
§ 22 Val av styrelseledamöter.
Valberedningen har bestått av Beata Hansson (sammankallande), Bertholof Brännström och Moa
Skimutis.
Beata Hansson föredrar valberedningens förslag. Dessa finnas att läsa om på sida 36 i
årsmöteshandlingen.
a) ordf rande sidan 36
b) kass r sidan 36
c) studieansvarig sidan 36
d) vriga ledam ter till styrelsen sidan 36
e) revisor och revisorssuppleant sidan 36
f) valberedning sidan 36
Beslut: Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag vilket innebar att:
Till styrelse valdes:
Ordf rande: Gert Lundstedt, M lardalen (omval)
vriga ledam ter: Hasse Hedstr m, M lardalen (omval) Leonarda Arcidiacono, M lardalen
(omval) Bella Stenberg, V stra (omval) Marja Beckman, M lardalen (omval) Gunilla Kracht, Syd
(omval), Henrik Simonsen, Syd (omval)
Suppleanter: Hannah Ohl n J rvinen, Syd (omval), Johanna Lindqvist, Västerbotten (nyval)
Revisorer.
Årsmötet ville först att gå på valberedningens förslag. Sedan kom mötet dock på att
revisorssuppleanten inte bör sitta i valberedningen. Therese Quennerstedt ställde sig då till
förfogande och valdes av årsmötet.
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Beslut: Till revisor och revisorssuppleant valdes: Tomas Carlsson, V stra (omval) och Therese
Quennerstedt, Mälardalen (nyval)
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Arvodet är i dagsläget 275 kronor för styrelsemöten samt 300 kronor för övrigt arbete (a-skatt).

Valberedningens samtliga ledamöter ställer upp för omval
Beslut: Till valberedning valde årsmötet:
Beata Hansson (M lardalen), Bertholof Br nnstr m (V sterbotten) och Moa Skimutis (Syd). Beata
Hansson r sammankallande.
rsm tets beslut var enh lligt.
§ 23

vriga fr gor

a) Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Hasse Hedström föreslår att mötet förordar två av ledamöterna i Riks styrelse som ledamöter i
förbudsstyrelsen: Gert Lundstedt, Mälardalen, (omval) samt Gunilla Kracht, Frilans Syd, (nyval).
Beslut: Årsmötet beslutade att ställa sig bakom dessa nomineringar. Beslutet var enhälligt.
§24 M tets avslutande
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Mötesordförande Åsa Ohlsson avslutar årsmötet.
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Valberedning.

