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Årsmötet noterade att Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono som suppleanter inte har
tagit del av verksamhetsberättelsen. Deras namn ska därför strykas från den.
§ 6. Revisorernas berättelse (bilaga 4)
Revisionen har gjorts av Hasse Hedström och Magnus Hagström.
Revisorerna hade några synpunkter att framföra:
• Medlemsantalet har minskat men det går inte att se om det beror på strukturella
förändringar på arbetsmarknaden eller om rekryteringsarbetet borde intensifieras.
• I fjol uttryckte revisorerna viss oro över ett växande ekonomiskt underskott. Under
2018 är problemet det motsatta – överskottet osedvanligt stort. Styrelsen bör diskutera
avvikelsen och hur den påverkar budgeten för 2019.

Mälardalens Frilansklubbs årsmöte 19/2 2019

Protokoll
Datum: 19 februari 2019
Tid:
10.00–13.15
Plats: Journalistförbundets stora sammanträdesrum, Vasagatan 50, Stockholm
Årsmötet inleddes med ett panelsamtal om hur vi tar kontroll över vår upphovsrätt.
Medverkande var Gert Lundstedt, Frilans Riks, Fredrik Nejman, frilansjournalist, samt Anna
Holmquist, initiativtagare till sajten Gazzine. Moderator var Marja Beckman.

Revisorernas tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt årsmöte.
§ 8. Fastställande av klubbavgift och arvoden för 2019
Förslag från Holger Nilén om att på grund av revisorernas synpunkter på det stora överskottet
sänka klubbavgiften med 5 kronor i månaden tillbaka till tidigare nivå.
Rösterna föll enligt följande:
Sänka avgiften – 1 röst.
Behålla nuvarande avgift – 7 röster.
Avstod från att rösta – 3 röster.

Närvarande: Marja Beckman, Ylva Berlin, Christina Falkengård, Pia Gadd, Magnus
Hagström, Artur Nordfors Kowalski, Johanna Lundeberg, Gert Lundstedt, Holger Nilén, Inna
Sevelius och Elisabet Wahl.

Årsmötet beslutade därmed att klubbavgiften ska vara oförändrad (30 kronor per medlem och
månad). Även arvodena (A-skatt) ska vara oförändrade (275 kronor per timme).

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Ylva Berlin förklarade årsmötet öppnat.

§ 10. Val av styrelse och övriga förtroendevalda för 2019
Valberedare har varit Holger Nilén.
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter:

§ 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Pia Gadd och Christina Falkengård kompletterade dagordningen med varsin punkt under § 13,
Övriga frågor.
§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner/rösträknare
Christina Falkengård valdes till mötesordförande.
Johanna Lundeberg valdes till mötessekreterare.
Gert Lundstedt och Holger Nilén valdes till justerare/rösträknare.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning (bilagor 1, 2 och
3)
Ylva Berlin redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen samt för resultat- och
balansräkningen, vilka bifölls och lades till handlingarna.

a. Ordförande: Ylva Berlin (omval).
b. Kassör: Therese Quennerstedt, suppleant (nyval).
c. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie styrelseledamöter: Monica Atterberg (omval), Marja Beckman (omval), Elin
Dunås (nyval), Beata Hansson (omval) och Ronnit Hasson (omval).
Styrelsesuppleanter: Artur Nordfors Kowalski (nyval) och Leonarda Arcidiacono (omval).
d. Revisorer med suppleanter
Ordinarie: Hasse Hedström (omval) och Magnus Hagström (omval)
En suppleant saknas. Valberedningen har emellertid inte kunnat finna något. Årsmötet
noterade att det inför nästa år är viktigt att sökandet fortsätter.
e. Ombud till Frilans Riks årsmöte
Frilans Riks årsmöte är den 25 mars kl. 10–17 på Estniska huset på Wallingatan 34 i
Stockholm. Förberedande möte den 19 mars kl. 10–12, Journalistförbundets stora
sammanträdesrum på Vasagatan 50 i Stockholm.
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Mälardalens frilansklubb betalar arvode för 8 timmar/deltagare.
Följande ombud valdes av årsmötet att representera Mälardalens frilansklubb:
10 ordinarie ombud: Monica Atterberg, Marja Beckman, Ylva Berlin, Elin Dunås, Christina
Falkengård, Magnus Hagström, Beata Hansson, Ronnit Hasson, Holger Nilén och Artur
Nordfors Kowalski.
2 suppleanter: Monica Walldén. Ytterligare en person ska tillfrågas.

4
§ 12. Förslag till och fastställande av verksamhetsplan och budget
Marja Beckman redogjorde för verksamhetsplanen. En del av rekryteringsbudgeten kommer
att avsättas för digitala kampanjer.
Ylva Berlin redogjorde för budgeten. På grund av stort överskott från i fjol justerade årsmötet
budgeten med ökat anslag till seminarier, kurser och föreläsningar (efter justering totalt
120 000 kronor) samt rekrytering (efter justering totalt 50 000 kronor).

f. Valberedning
Holger Nilén och Monica Walldén valdes att ingå i valberedningen.

Årsmötet noterade att Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono som suppleanter inte har
tagit del av dokumenten. Deras namn ska därför strykas från verksamhetsplanen.

§ 11. Motioner till klubbens årsmöte (bilaga 5)
Årsmötet noterade att Gert Lundstedt och Leonarda Arcidiacono som suppleanter inte har
tagit del av motionerna. Deras underskrifter ska därför strykas från samtliga motioner.

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget.

1. Motion om att Journalistförbundet bör ta fram journalistiska principer för en hållbar
avtalsmarknad
Årsmötet bedömde inte motionen som tillräckligt tydlig. Årsmötet röstade om följande
alternativ:
a) Motionen återremitteras till styrelsen för att komma tillbaka ett annat år – 3 röster.
b) Motionen ska bearbetas av styrelsen för att tas upp på Frilans Riks årsmöte – 5 röster
Avstod från att rösta – 1 röst.
Årsmötet beslutade
… att motionen ska omarbetas av styrelsen och därefter skickas vidare till Frilans Riks
årsmöte.
… att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s
förbundsstyrelse.
… att SJF:s förbundsstyrelse ser över principerna för en hållbar avtalsmarknad utifrån
innehållet i den omarbetade motionen.
2. Motion om att det bör göras en utvärdering av frilansrekommendationen och
frilanskalkylatorn
Årsmötet biföll motionen med följande ändring:
… att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte.
… att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s
förbundsstyrelse.
… att SJF:s förbundsstyrelse utreder och undersöker om frilanskalkylatorn och
frilansrekommendationen är ett bra redskap för frilansare eller om andra hjälpmedel behövs,
vid förhandlingar med uppdragsgivare om ersättning för text och bild.
3. Motion om att det bör göras en inventering av vilka kvalifikationer uppdragsgivare
efterfrågar idag
Årsmötet biföll motionen med följande ändring:
… att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte.
… att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s
förbundsstyrelse.
… att SJF:s förbundsstyrelse gör en inventering av vilka nya kvalifikationer uppdragsgivarna
efterfrågar av frilansjournalisterna och vad uppdragsgivarna är villiga att betala för.

§ 13. Övriga frågor
Pia Gadd lyfte frågan om att inleda ett närmare samarbete med Författarförbundet.
Christina Falkengård lyfte frågan om att förlägga medlemsträffar liksom årsmötet till kvällstid
för att fler ska kunna delta. Under följande diskussion framkom att en del föredrar dagtid.
Christina Falkengård hade även önskemål om att Mälardalens frilansklubbs styrelse ser över
hur Mälardalens medlemstapp förhåller sig jämfört med övriga landet. Styrelsen ser över de
framförda förslagen.
§ 14. Mötet avslutas
Mötesordföranden Christina Falkengård förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm den 19 februari 2019

Johanna Lundeberg
/Mötessekreterare/

Justeras:

Justeras:

Gert Lundstedt
/Justerare/

Holger Nilén
/Justerare/

