Verksamhetsplan f r 2021/22
Vi planerar att prioritera följande områden:
• Rekrytering
• Utbildning, mingel och seminarier
• Upphovsr tt och arvoden
Rekrytering
På grund av pandemin är det inte aktuellt att besöka journalistutbildningar fysiskt eller att delta på
fysiska mingel. Istället satsar vi stort på att rekrytera via olika digitala kanaler, egna och förbundets.
Här är exempel på vad vi planerar att göra digitalt:
Podden
Vi har fått löfte från Journalistförbundets kommunikationsavdelning om fortsatt delfinansiering (år
2020 60 procent) av Journalistförbundets frilanspodd. Poddens fokus är alltid frilansjournalisters
situation och på vilka olika sätt facket kan och bör agera. Innehållet i programmen följer en mall där
liknande frågor återkommer, men följdfrågor och personspecifika frågor skiljer mellan avsnitten.
Under 2020 var temat hur frilansar har drabbats av pandemin. Temat kan komma att ändras något
om läget förändras.
Hemsida och sociala medier
Vi kommer kontinuerligt att arbeta med rekrytering via hemsidan malardalensfrilansklubb.se och
via sociala medier. På Facebooksidan l gger vi ut aktuell information. Vi delar evenemang och rapporter i Facebookgrupperna Frilansjournalisterna och Frilans Riks – Journalistf rbundet. N r vi
vill n ut bredare kan vi ven anv nda andra grupper s som Frilansskribenterna och olika skrivareller frilansgrupper. N r vi ser inl gg i Facebookgrupper som ber r fackliga fr gor har vi f r vana
att kommentera och exempelvis tipsa om Journalistf rbundets verktyg.
Twitterkontot @malardalensf, kommer också att uppdateras regelbundet. Linkedinsidan som
skapades år 2019 ska också uppdateras, dock inte lika frekvent.
När Aminata Grut hjälpte oss att skapa en medlemsinloggning på vår hemsida (mer information i
verksamhetsberättelsen) lade hon även till Google analytics som ska hjälpa oss att analysera och
mäta hur många som besöker vår hemsida och varifrån trafiken kommer. Det planerar vi att fortsätta
med under 2021.
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Rekrytering riktad till journalistutbildningarna

Vi kommer under år 2021 att välkomna journaliststudenter att ta del av våra fysiska föreläsningar
(beroende på utvecklingen av pandemin, samt i mån av plats). Om det är möjligt vill vi också besöka olika medieutbildningar för att berätta om villkoren för frilansjournalister.
Utbildning, seminarier och mingel
Under våren planerar vi att ha seminarier och författarträffar via Zoom. Styrelsen har beslutat att
föreläsarna får ett något högre arvode om de tillåter att deras föredrag går att ta del av i efterhand på
vår hemsida (bakom medlemsväggen). Om läget förändras kommer vi även att anordna fysiska föreläsningar på exempelvis ABF-huset i Stockholm eller första måndagen i varje månad (med uppehåll midvinter och sommar). Andra tänkbara lokaler är Litteraturens hus i Uppsala och Gamla stans
bokhandel.
Om pandemiläget tillåter håller vi på traditionerna och ordnar en julmiddag för medlemmarna i december år 2021.
Två ledamöter bor i Uppsala och kommer att fortsätta arbetet med att stärka nätverket där med seminarier och andra aktiviteter. Uppsala kommun har renoverat två byggnader i centrala Uppsala, på
Sysslomansgatan 1, som konstnärer och skribenter kan få utnyttja gratis för sin verksamhet. Vi har
fått ett projektbidrag av kommunen för att i maj ordna ”Journalisthelgen” fredag till söndag, två och
en halv dag. Avsikten är att för journalister och allmänhet skapa ett trevligt och lärorikt helgslut
med föredrag, praktiskt arbete, workshops och filmvisning. Förhoppningen är att kunna ha denna
helg varje år, som medlemsrekrytering, men också för att öka allmänhetens kunskaper om våra arbetsförhållanden.
Upphovsr tt och arvoden
Ett digitalt seminarium som tar ett brett grepp om arvodena planeras under våren, i samarbete med
Frilans Riks och Journalistf rbundet Frilans. I samband med seminariet planeras även en större arvodeskampanj för att uppmärksamma att frilansjournalisternas arvoden har sänkts under pandemin.
Vi vill också ta fram en plan för hur vi ska kunna vända utvecklingen och på sikt kunna ta ut rimliga
arvoden.

Stockholm den 28 januari 2021
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Styrelsen f r M lardalens Frilansklubb
Monica Atterberg, Ylva Berlin, Marja Beckman, Beata Hansson, Ronnit Hasson, Artur Nordfors
Kowalski, Elin Dun s, Noa Söderberg och Therese Quennerstedt.

