
 
 

  

Rapport från styrelsemötet 12 juni 2018 

 

Styrelsemötet i juni var det första efter årsstämman – och därmed också det första för den 

nyvalda styrelsen. Stämningen var god, arbetsglädjen hög och sommarvindarna blåste in 

genom de öppna fönstrena på Drottninggatan 88. 

Mötet inleddes med att nyvalda ledamoten Per Wirtén läste ur sin kommande bok om Elin 

Wägner. 

   Styrelsen beslutade om representant i stipendiejuryn för Åke och Vera Holmberg. Därefter 

informerade förbundsombud Ludvig Berggren om behovet av en modernisering av 

översättarnas standardavtal (med hänsyn tagen till digitala format, ljudboksersättningsnivå 

samt rekommendation för minimihonorar). Vidare rapporterade Ludvig från de pågående 

förhandlingarna med Bonniers om nivå för minimiarvode för översättningar. Parterna stod 

långt ifrån varandra i frågan. (Glädjande nog kunde Författarförbundet i ett pressmeddelande 

den 2 juli berätta att förhandlingarna lyckosamt gick i mål, med ett nytt översättaravtal, där – 

för att citera ordförande Grethe Rottböll – ”viktiga upphovsrättsliga och ersättningsrättsliga 

principer” framhävdes.) 

   Ledamoten Carl Axel Gyllenram rapporterade från den samiska arbetsgruppens pågående 

arbete och organisering (gruppen tillkom som ett samarbete mellan Bagó in Books och 

Författarförbundet), där representationsfrågan ännu inte är helt löst. Styrelsen beslutade att 

fastställa arbetsgruppen, med ordförande Grethe Rottböll och Carl Axel Gyllenram som 

representanter för styrelsen, samt att ge Carl Axel uppdraget att ta fram ett fylligt 

diskussionsunderlag, som innefattar en överblick över den ekonomiska situationen för 

gruppen. 

   Viveka Sjögren gav en utförlig presentation av de stipendier som finns att söka för barn- 

och ungdomsförfattare i Turkiet, med tillägg av den bakgrund om budget, stipendiernas nytta 

för medlemmarna samt den säkerhets- och riskanalys som styrelsen efterfrågat, med det 

politiska läget i landet i åtanke. Efter diskussion beslutade styrelsen att säkerhetsfrågan måste 

vara en prioriterad angelägenhet, och gav Internationella rådet i uppdrag att hålla kontinuerlig 

kontakt med UD i frågan.  

  En invalsgrupp med delvis nya representanter valdes. Ny representant i Ariane Wahlgrens 

styrelse utsågs, så även nya ledamöter i Stiftelsen Villa Vingarnas fond, Ivar Lo-Johanssons 



 
 

författarfond, Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms författarfond, Lars Salvius-föreningens 

styrelse samt till Författarnas Internationella gästhem och till Representantskapet för BWCT.  

   Efter rapporter om bland annat Författarfondens och Biblioteksrådets arbete avslutade den 

nya styrelsen sin första sammankomst med att med stor entusiasm diskutera viktiga frågor att 

ta upp på strategimötet i augusti.  

 

Rapporterade gjorde: 

Annelie Bränström Öhman 

 

 

 


