
 

Rapport från styrelsemöte 2018-09-18 

Tisdag 18 september hölls styrelsemöte i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan. 

Inledningsvis presenterades Ulrika Nyh, som är nytillträdd förbundsjurist att ersätta Malin 

Koch, och Maria Makdesi, vikarierande biträdande jurist under Jon Perssons föräldraledighet.   

Det litterära anförandet hölls av undertecknad som läste ur manus till ännu inte utgiven roman 

med arbetsnamnet För grabbarna. Nästa gång kommer det litterära anförandet att hållas av 

Grethe Rottböll. 

Därefter informerade förbundets jurister om egenutgivning och hybridförlag. Trenden är att 

denna utgivning ökat markant vilket bland annat påverkar förbundets juridiska rådgivning. 

Jon och Ana Rahbari gick igenom grundprinciperna för allmän avtalsrätt, egenutgivning och 

hybridförlag. Hybridförlagen erbjuder ofta riskfyllda avtal, och förbundets jurister vill därför 

ha tydlig information på vår hemsida om vad dessa avtal kan innebära och vilka risker som 

kan finnas. Vi diskuterade också möjligheten att gå ut med information i Författaren och 

eventuellt också Journalisten. Vi beslutade att vi som förbund ska presentera generella råd och 

riktlinjer när det gäller egenutgivning och hybridförlag. 

Vidare sammanfattade Jon Persson pågående ärenden, och Ludvig Berggren lyfte fram 

behovet av en tydlig strategi från förbundets sida både när det gäller så kallade ”klumpavtal” 

och garantihonorar.  

Invalsnämnden hade behandlat 16 ärenden - 10 personer valdes in utan läsning, tre valdes in 

efter lektörsläsning och tre fick avslag efter lektörsläsning.  

17 november bjuder Norges författarförbund på galamiddag med anledning av att de fyller 

125 år. Grethe Rottböll representerar oss. 

Vi gick igenom senaste utkastet av SFF:s remissyttrande till Konstnär oavsett villkor. Det 

slutgiltiga yttrandet ska skickas in 25 september, och denna gång hade vi bara några mindre 

synpunkter på innehåll och formuleringar. Vi diskuterade däremot det faktum att utredningen 

i sin helhet ligger väldigt långt ifrån ordområdet och att Författarförbundet inte har varit en 

dialogpart i själva utredningsarbetet. 

Torbjörn Lundgren, regionombud för Dalarna, var inbjuden för att berätta om det uppdrag han 

har haft och sina erfarenheter utifrån det. Enligt den nya modellen som beslutades i våras 

ersätts regionombuden av sex regionala bevakare, och frågan om regional bevakning och 

regionalt arbete lyftes upp som prioriterad på strategimötet i augusti. Undertecknad 

presenterade samverkansmodellen och slutsatser angående betydelsen av en tydlig regional 

strategi. Jag kommer också att representera styrelsen och arbeta tillsammans med Ludvig 

Berggren i dessa frågor. De regionala bevakarna är kallade till ett första möte 5 november. 

European Writers’ Council får ett bidrag på 5000 euro. 

Under hösten kommer vi på initiativ av Patrik Lundberg att arrangera en HBTQ-afton i 

Författarnas hus med fokus på verkshöjd, teman, berättarperspektiv och genrens autofiktiva 

grenar. Eventuellt kan vi livestreama även detta evenemang. 



 

Gästhemmet kommer att behandlas i AU och därefter tas upp för beslut i styrelsen. 

Ambitionen är att även fortsättningsvis ha medlemsvänliga priser och jobba för en god 

beläggning. 

Sektionerna informerade. Skönlitterära sektionen förbereder Katapultpriset och Littfest, Bult 

förbereder Slangbellan. Översättarna uppmärksammade försämrad registrering på KB när det 

gäller översättare av facklitteratur. Google books har heller inte med titelsida med 

översättarens namn.  

Författarförbundet medverkar på årets bokmässa och anordnar även ett mingel på Akademi 

Valand. Ett blad med detaljerad information finns inlagt i detta nummer av Författaren.  

Dramatikerförbundet vill samarbeta när det gäller Storytel. Frågan om Storytel är viktig 

eftersom den berör många delar av vår verksamhet. 

Kansliet informerade om representation i ALIS och det goda gensvaret på livesändningen från 

informationen om stipendieansökningar. Bra om vi kan permanenta livesändningar, men de 

ska självklart inte ersätta riktiga möten ute i landet. 

Niklas Hval ska till Kulturrådet och delta i runda-bord-samtal om konstnärers ställning i 

världen. Vi diskuterade olika infallsvinklar utifrån UNESCO:s rekommendation om 

konstnärens ställning från 1980, till exempel när det gäller digitalisering, berättelsebegreppet, 

klumpavtal, mobilitet, hot och hat. 

Nästa styrelsemöte hålls 18 oktober. 

/ Maria Fagerberg, suppleant 

 


