MOTION FRÅN FRILANS RIKS TILL KONGRESSEN 2021

Enhetlig organisering av egenföretagare
SJF organiserar både anställda och egenföretagare inom journalistbranschen. Egenföretagarna
har den rikstäckande klubben Frilans Riks som sin organisation. Inom en snar framtid väntas
SJF:s organisation utvidgas med en eller ett par organisationer för främst fotografer.
Sedan tidigare organiserar och företräder Frilans Riks både skrivande och fotograferande
journalister liksom medietextare och journalister inom etermedia. I siffror cirka 1 750 av
SJF:s medlemmar. De fotografer/journalister som eventuellt tillkommer genom att BLF och
PFK lägger ner och väljer att ansluta sig till Journalistförbundet är sannolikt färre än de
fotografer som Frilans Riks redan i dag organiserar. Tillförs det inte väsentligt fler
frilansfotografer än Frilans Riks redan idag organiserar finns ingen rimlig anledning att starta
ytterligare en riksklubb.
Det fackliga arbetet under den pågående pandemin har med tydlighet visat hur viktigt det är
med en organisation för egenföretagande journalister som kan bedriva fackligt
påverkansarbete. Med en spretigare struktur försvagas denna förmåga och det finns stor risk
för både externa och interna svårigheter vad gäller arbetet med upphovsrätt, rekrytering och
arvoden. Frilans Riks har sedan flera år en väl inarbetad organisation som samtidigt är
flexibel för att ta emot nya medlemmar och sektioner.
Vi hälsar med glädje de fotografer som nu vill ansluta sig till Journalistförbundet. Varje ny
medlem stärker vår organisation. Men vi ser ingen anledning till att skapa ytterligare en
riksklubb. Det är bra om vi ytterligare kan stärka fotografernas röst och ställning i
Journalistförbundet och därmed stärka fotografers ställning mot våra uppdragsgivare. Men det
sker bäst genom att de – om de så önskar – bildar sektioner och intresseföreningar.

Därför föreslår vi att kongressen beslutar:
* att en enhetlig organisation är det bästa sättet att ta tillvara medlemmarnas intressen,
* att nya organisationer för egenföretagande medlemmar som införlivas i SJF också inlemmas
i Frilans Riks där de utan problem kan bilda egna sektioner med stor självständighet.
Frilans Riks den 17 augusti 2021

