
PROTOKOLL

fört vid Frilans Riks årsmöte
2022

Datum: 2 maj 2022

Tid: 11.00 – 16.30

Plats: Biocafé Tellus, Midsommarkransen, Stockholm, samt   digitalt – så kallat hybridmöte.
Marja Beckman från Frilans Riks styrelse agerade chattmoderator, det vill säga höll koll på vilka av
de digitalt medverkande som begärde ordet.

Närvarande: På plats fanns totalt 36 personer, varav 22 ombud från de olika sektionerna. Online
deltog 12 personer, varav 6 ombud.

§ 1 Mötets öppnande
Hasse Hedström, kassör i Frilans Riks styrelse, hälsade alla välkomna och berättade att ordförande
Gert Lundstedt deltog digitalt på grund av sjukdom.

§ 2 Val av mötesordförande
Åsa Ohlsson, som bland annat varit ordförande i Frilans Riks, valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Ingela Hofsten, Södra Norrlandssektionen, valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Monica Atterberg och Urban Hamid valdes till justerare, tillika rösträknare.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande och kallelse



Mötesordförande Åsa Ohlsson påpekade att uttalandet under paragraf 15 skickats ut fyra dagar före
mötet, vilket är ett avsteg från stadgarna, men bad om och fick mötets godkännande att ändå ta upp
den paragrafen som beslutspunkt.

Beslut: Årsmötet fann mötet utlyst enligt stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 7 Upprop av ombuden och fastställande av röstlängd
Mälardalen (11 ombud): Monica Atterberg, Ylva Berlin, Lisa Beste, Patrik Björnström, Magnus
Hagström, Beata Hansson, Ronnit Hasson, Tommy Jeppsson, Mats Karlsson, Artur Nordfors
Kowalski, Therese Quennerstedt.

Västra (5 ombud): Maria Bard, Terje Carlsson (online), Nana Eshelmann Håkansson, Urban
Hamid, Maria Hymne Ramnehill.

Frilans Syd (5 ombud): Margareta Flygt (online), Joakim Frieberg, Björn Hellström (online),
Erik Mårtensson (online), Moa Skimutis.

Södra Norrland (3 ombud): Karin Kämsby, Abdullatif Haj Mohammad, Britt Mattsson (online).

Västerbotten (3 ombud): Bertholof Brännström, Erland Segerstedt (online), Ulrika Vallgårda.

Östergötland (1 ombud av 3 möjliga): Henrik Simonsen .

Värmlandssektionens ombud hade fått förhinder att delta. Medietextarnas ordförande Linus
Kollberg ville komma, men hade förhinder.

De ombud som deltog digitalt fick skriva in sig som ombud på skärmen för att rösträkning skulle
vara möjligt.

§ 8 Mötesordning
Mötesordförande Åsa Ohlsson gick igenom mötesordning och mötesregler. Hybridformen innebär
att bara enklare beslut går att ta med acklamation (att man ropar ja och ordförande därefter frågar
”någon däremot”). Vid omröstningar röstar de fysiskt närvarande ombuden genom att räcka upp den
röstlapp de tilldelats, medan ombud som deltar digitalt räcker upp en digital hand.

§ 9 Avlidna medlemmar under året, tyst minut
Styrelseledamoten Gunilla Kracht berättade att tre medlemmar har lämnat oss under året som har
gått: Sarah Belin och Olle Eriksson, båda Mälardalen, samt Per Nylander, Södra Norrland. Hon
tände ett      ljus och vi höll en tyst minut för dem.

§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse, sid. 3 – 11
Ordet gick till Gert Lundstedt, som började med att konstatera att Frilans Riks är Journalistförbundets
största klubb. 1 maj hade Frilans Riks 1 700 medlemmar. Därefter gjorde han en kort sammanfattning
av styrelsens verksamhetsberättelse och lyfte bland annat följande:

• Arbetet med Arvodeskampanjen och jämställdhetsfrågorna har medfört ett närmare samarbete
mellan styrelsen och sektionerna, vilket Riks styrelse välkomnar.



• Pandemin har gjort att arbetet med rekrytering inte heller detta verksamhetsår kunnat ske som
planerat.

• På Journalistförbundets kongress i oktober-21 hade Frilans Riks tio motioner, vilket gjorde att
frilansjournalister och vår situation fick stor uppmärksamhet.

Efter genomgången kom några synpunkter och tankar från mötesdeltagare

Terje Carlsson, Västra, efterlyste någon form av mätbar redovisning av hur Arvodeskampanjen
genomförts hittills, utifrån sitt intryck att kampanjen, trots att den pågått länge, är ostrukturerad.
Styrelsens Gert Lundstedt och Hasse Hedström svarade att kampanjen är omfattande och långsiktig
och att det till en början var nödvändigt att arbeta väldigt brett. Att det tagit lång tid beror bland annat
på att kampanjen varit avhängig av sektionernas möjlighet att ägna tid åt kampanjen. Det har också
tagit tid att kontakta ett stort antal arbetsplatsklubbar för att kunna bygga nätverk.

Nana Eshelmann Håkansson, Västra, hade synpunkter på sidan 6 i verksamhetsberättelsen angående
styrelsens jämställhetsarbete. Hon framhöll att hon inte håller med om att detta arbete gått bra och
föreslog en ändring i formuleringen angående när det planerade seminariet för sektionernas
jämställdhetsombud kommer att hållas. Styrelsen föreslog då att ordet “våren” ska ändras till
“hösten”. Mötet sa ja till denna ändring.

Beslut: Mötet godkände, efter den godkända ändringen på sidan 6, verksamhetsberättelsen och
beslutade att lägga den till handlingarna.

Notering
Eftersom teknikstrul hade gjort att mötet hittills hade tagit betydligt längre tid än beräknat och det
fanns personer som väntade i kulisserna beslöt årsmötet att tidigarelägga paragraf 17a).

§ 17a) Årets frilans och Årets redaktör
Göran Schüsseleder, ledamot i styrelsen, tillika sammankallande i juryn för Årets frilans
och Årets redaktör, berättade att juryn fått in flera bra förslag och presenterade de två
personer som får utmärkelsen i år:

Årets redaktör
Tom Knutson, redaktör för tidskriften Advokaten. Tom Knutson medverkade digitalt och
höll ett kort tacktal.

Årets frilans
Martin von Krogh, dokumentärfilmare och fotograf.

Juryns motiveringar
Martin von Krogh har genom åren visat oss konfliktområden, naturkatastrofer och utsatthet, inte sällan med vardagen som
utgångspunkt. Från Gaza, Irak, Afghanistan till Fukushima, Haiti, Mali och Kenya. Han är inte bara där det händer, som
nu i Ukraina, utan även där det hände, som då i Chile, i dokumentärfilmen De stulna barnen. Genomgående för Martins
bilder, oavsett om de är rörliga eller ej, är att de håller högsta bildkvalitet. Men framför allt: de engagerar.

Tom Knutson är alltid tydlig med vad han vill ha. Han skriver tydliga välformulerade briefer och är mån om att vara ett
konstruktivt bollplank under processen. Tom är heller inte främmande för att tänka om ifall huvudvinkeln inte håller.
Dessutom följer han frilansrekommendationen och är oftast frikostig med antalet timmar. En av hans frilansar
sammanfattar Tom som den mest kompletta redaktören hen jobbat med. Han är med andra ord väl värd utmärkelsen!



Mötet ajournerades för LUNCH.

§ 17a) Årets frilans, fortsättning
Bo Göran Persson från Gefvert delade ut priset (4 000 kronor + ett års fri företagsförsäkring) till
Martin von Krogh som höll ett kort tacktal.

Mötet återgick till ordinarie dagordning.

§ 11 Styrelsens bokslut, sid. 18 – 19
Styrelsens kassör, Hasse Hedström, var föredragande. Han konstaterade att intäkterna till Frilans
Riks har varit ungefär desamma som under föregående verksamhetsår. Vad gäller kostnader handlar
det fortfarande om ett ”pandemiresultat”, vilket gör att bokslutet inte överensstämmer med budgeten
– möten och verksamhet har helt enkelt blivit billigare än planerat. Det underskott på 60 000 kronor
som förra årets årsmöte godkände blev i själva verket bara 25 000. Totalt sett har Frilans Riks god
ekonomi, enligt Hasse Hedström.

Frågor från deltagare angående bokslutet

Therese Quennerstedt, Mälardalen, undrade vad posten lokalhyra stod för. Hasse
Hedström förklarade att den framför allt handlar om hyran för Scalateatern i samband
med Frilans Riks 50-årsfest i november.

Nana Eshelmann Håkansson, Västra, undrade varför medlemsantalet i bokslutet skiljer sig från det
som anges i verksamhetsberättelsen och fick det förklarat av Riksstyrelsen: Det handlar om två olika
tidsperioder. Verksamhetsberättelsen beskriver vad som hänt mellan två årsmöten. Ekonomin följer
kalenderåret, 1 januari till 31 december.

Beslut: Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.

§ 12 Revisorernas berättelse (separat handling)
Tomas Carlsson, Västra, har varit revisor. Han deltog på mötet via länk, men hans suppleant
Therese Quennerstedt läste upp revisionsberättelsen. Av den framgick att han funnit två saker
anmärkningsvärda och därför granskat dem särskilt:

” - Tidningen Journalisten publicerade en misstänkliggörande artikel i början på styrelseåret

angående arbetet i Frilans Riks styrelse. Efter samtal med alla i styrelsen och

artikelförfattaren står det klart att inga oegentligheter har uppdagats.

- Årets årsmötes förläggande till 2 maj är ett brott mot stadgar antagna vid årsmötet 2019,

§4, där det statueras att årsmötet ska förläggas före april månads utgång. Emellertid har

styrelsen fått klartecken för datumet från SJF-kansliet, förseningen är bara två dagar och

inväntande av maximalt tillbakadragande av pandemirestriktioner är den angivna

orsaken, så det gör att jag inte finner någon orsak till klander. Dock bör man

fortsättningsvis sträva efter så liten skillnad som möjligt mellan det ekonomiska året och

styrelseåret.”



Med detta i beaktande tillstyrkte revisorn ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 14 Motioner till Frilans Riks årsmöte

§ 14 a) Om samarbete mellan frilanssektionerna med digitala seminarier, sid. 20

Styrelsens ordförande Gert Lundstedt föredrog styrelsens yttrande över motionen.

Karin Kämsby, Södra Norrland, yrkade avslag på hela motionen.

Beslut: Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag att avslå motionen, med tillägget att Frilans Riks
styrelse under verksamhetsåret ska utreda intresset för gemensamma seminarier bland sektionerna,
liksom deras behov av teknisk utrustning, support och ekonomiska resurser för att möjliggöra detta.

§ 14 b) Om att Frilans Riks årsmöten ska vara hybridmöten, sid. 21

Gert Lundstedt föredrog styrelsens yttrande över motionen.

Bertholof Brännström, Västerbotten, påpekade att dagens teknikstrul talade för ett avslag och
uppmanade styrelsen att få bättre ordning på tekniken tills nästa årsmöte.

Gert Lundstedt svarade att styrelsen tar till sig detta.

Beslut: Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag att bifalla motionen.

c) Om utjämningsbidrag till sektionerna, sid. 21

Styrelsens kassör Hasse Hedström föredrog styrelsens yttrande över motionen.
Karin Kämsby, Södra Norrland, yrkade bifall på motionen.

Votering begärdes och röstutfallet blev att 9 ombud röstade för avslag, 15 för bifall.

Beslut: Mötet beslutade att bifalla motionen.

Notering

Erland Segerstedt, ombud för Västerbotten, meddelade att han måste lämna mötet. Därmed återstod
27 ombud.

§ 15 Uttalande (separat handling)
Gert Lundstedt läste upp ett uttalande om stöd för, och solidaritet med, utsatta internationella kollegor.
Abdullatif Haj Mohammad, Södra Norrland, yrkade att Syrien skulle läggas till bland de uppräknade



länderna.

Beslut: Årsmötet ställde sig bakom uttalandet, kompletterat enligt ovan, och styrelsen meddelade att
uttalandet kommer att spridas i sina kanaler.

§ 16 Årets fulavtal
Gert Lundstedt berättade att styrelsen utsett contentbolaget Make your Mark till mottagare av
”utmärkelsen” Årets fulavtal.

§ 17b) Val av jury för Årets frilans och Årets redaktör
Enligt traditionen att årets frilans ska delta i nästa års jury hade Martin von Krogh blivit tillfrågad
om att ingå i juryn, och sagt att han ställer upp. Övriga föreslogs på mötet.

Beslut: Årsmötet valde Martin von Krogh, Leonarda Arcidiacono och Sara Grant till jury för Årets
frilans och Årets redaktör år 2022.

§ 18 Rapporter

§ 18 a) Journalistförbundet Frilans sid. 23

Elisabet Wahl, Journalistförbundet Frilans, fick några frågor utifrån rapporten:

Ylva Berlin, Mälardalen, undrade, med anledning av de minskade öppettiderna för
telefonrådgivningen, hur behovet ser ut, samt vilka frågor samarbetet med Klys handlar om. Elisabet
Wahl svarade att de flesta som kontaktar Journalistförbundet Frilans gör det via mejl, vilket gjort att
de nya telefontiderna frigjort tid och därmed snabbat upp svarstiderna. När det gäller Klys handlar
samarbetet om sådana frågor ”där Journalistförbundet ensamt är en för svag röst”, bland annat
trygghet och upphovsrätt
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 18 b) Försäkringskommittén sid. 24
Påpekades att Urban Hamid av Frilans Riks styrelse blivit utsedd att efterträda Göran Schüsseleder
som Journalistförbundets förtroendevalda representant i försäkringskommittén under kommande år.
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 19 Styrelsens förslag till verksamhetsplan sid. 26 – 27
Gert Lundstedt var föredragande.

Karin Kämsby, Södra Norrland, yrkade på en deadline för Arvodeskampanjen under året och fick
medhåll av Nana Eshelmann Håkansson, Västra. Gert Lundstedt replikerade att kampanjen inte
kommer att hålla på längre än nödvändigt.

Yrkandet ledde till votering där utfallet blev 11 röster för bifall till styrelsens verksamhetsplan och
lika många (11) för bifall med ett tillägg om att Arvodeskampanjen ska avslutas under
verksamhetsåret.

I den uppkomna situationen rådgjorde presidiet och fick årsmötets godkännande för förslaget från en
mötesdeltagare, att enligt vedertagen mötespraxis låta mötesordförande avgöra frågan.



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

§ 20 Fastställande av medlemsavgift
Nuvarande avgift är 25 kronor per månad och medlem. Frilans Riks styrelses förslog oförändrat
belopp för verksamhetsåret 2022 – 2023.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift.

§ 21 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och
andra som utför    uppdrag
Arvodet är för närvarande 275 kronor/timme för styrelsemöten och 300 kronor/timme för
övrigt arbete (a-skatt).

Arvodet är detsamma för alla medlemmar som utför arbete i Frilans Riks regi. Styrelsen för Frilans
Riks föreslog mötet att besluta att arvodesnivån ska vara densamma under verksamhetsåret 2022 –
2023.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrat arvode.

§ 22 Styrelsens förslag till budget sid. 27
Styrelsens kassör Hasse Hedström presenterade styrelsens förslag på budget och konstaterade att den

stora skillnaden mot de två föregående verksamhetsåren kommer att vara kostnaden för

styrelsemöten, eftersom man nu kan återgå till att ha vartannat möte i fysisk form, plus att

rekryteringsarbetet kan komma i gång igen. En annan kostsam post är upphovsrättsarbetet. Hasse

Hedström bad årsmötet att godkänna en underbalans på 90 000 kronor, med försäkran om att

kassaflödet inte kommer att påverkas negativt av detta.

Nana Eshelmann Håkansson, Västra, påpekade att kostnaden för solidaritetsarbete har minskats från
9 000 kronor till 5 000 kronor och yrkade att den i stället borde höjas till 10 000 kronor. Hasse
Hedström föreslog årsmötet att gå med på detta.

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna Frilans Riks styrelses förslag till budget, med den föreslagna
förändringen.

§ 22 Val av styrelseledamöter, sid. 28 – 30

Valberedningen har bestått av Beata Hansson, Mälardalen (sammankallande), Bertholof
Brännström, Västerbotten, och Moa    Skimutis, Syd.
Beata Hansson föredrog valberedningens förslag. Hon framhöll att valberedningen jobbat hårt för att
hitta förslag på ledamöter från norra Sverige, utan att lyckas.

Västra frilansklubben nominerade, via Maria Bard, ännu en ledamot till styrelsen, nämligen Nana
Eshelmann Håkansson, med motiveringen att det behövs fler styrelseledamöter från andra delar av
landet än Mälardalen, Hon framhöll också att Nana Eshelmann Håkansson arbetar med såväl press
som radio och tv och har erfarenhet av att jobba med arvodesfrågor.

Enligt stadgarna får Frilans Riks styrelse bestå av max åtta ledamöter, inklusive ordföranden + två
suppleanter. Förslaget blev därför, att Nana Eshelmann Håkansson ska vara suppleant tillsammans



med den av valberedningen föreslagna Helena Isaksson Bæck.

Beslut: Årsmötet beslutade att gå på valberedningens förslag vilket innebar att följande personer
valdes:

Styrelse

Ordförande: Gert Lundstedt, Mälardalen (omval).

Kassör: Hasse Hedström, Mälardalen (omval).

Övriga ledamöter: Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval), Marja Beckman, Mälardalen
(omval) Gunilla Kracht, Syd (omval), Henrik Simonsen, Östergötland (omval), Therese
Quennerstedt, Mälardalen (nyval), Bella Stenberg, Västra (omval).

Suppleanter: Helena Isaksson Bæck, Frilans Syd (nyval) och Nana Eshelmann Håkansson (nyval).

Revisorer
Till revisor och revisorssuppleant valdes: Tomas Carlsson, Västra (omval) och Bertholof Brännström,
Västerbotten (nyval).

Valberedning

Till valberedning valdes, utifrån förslag under mötet: Beata Hansson, Mälardalen (sammankallande),
Hannah Ohlen Järvinen, Mälardalen, och Karin Kämsby, Södra Norrland.

§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 24 Mötets avslutande
Mötesordförande Åsa Ohlsson avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Ingela Hofsten

Justeras:

Monica Atterberg Urban  Hamid








