
 

Rapport från styrelsemötet den 12 december 2018 
 
 
Mötet inleddes med att Ing-Britt Björklund läste ur sin översättning av Kate Atkinsons 
roman Transcription.  

Kansliets ekonom Cornelia Gylling talade om budgeten 2019 och om möjliga 
minskade kostnader framöver, i ljuset av förbundets snävare resurser. Kostnader för 
bokmässan, rese- och logibidrag i anslutning till förbundsstämman, fastighetsfonden, 
samt kanslikostnaderna togs bland annat upp under diskussionen. Vad gäller budgeten 
antogs den, med två justeringar: att organisationsbidraget revideras i enlighet med 
besked, samt att resebidraget till stämman ökas vid resor på över 65 mil, medan 
logibidraget tas bort. 

Styrelsen beslutade att låta sektionerna framöver själva fördela sina arvoden två 
gånger per år och att mötes- och timarvodet höjs, till 700 respektive 1000 kronor, samt 
220 kronor per timme. 

Under den fortlöpande rubriken "Bokens värde" kom Erik Wikberg, forskare på 
Handelshögskolan, till mötet. Han har forskat i ekonomiska flöden inom kultursektorn 
och analyserat hur digitala och andra kraftiga samtida förändringar och förskjutningar 
på konst- och litteraturområdet, har omformat förutsättningar, begreppsbildning och 
maktrelationer. Han talade bland annat om affärsmodeller för digitala nättjänster och 
avsaknaden av normer för rimliga ersättningar. Det framkom att själva 
begreppsbildningen inom detta fält ofta snarare varit relaterat till affärsmodeller 
och kortsiktiga och rent ekonomiska parametrar, än till litterära eller kulturella 
överväganden. Ett incitament för förbundet att när det gäller både begreppsbildning och 
förhandlingar, agera proaktivt och primärt, snarare än reaktivt och sekundärt, agera, 
vara först och inte reagera, vara tvåa på bollen. Frågor i relation till detta diskuterades, 
bland annat kollektiva avtal liknande STIM, en fast summa per lyssning enligt Norge-
modell, fasta bokpriser. 

Styrelsen beslutade om ett möte inklusive lunch på Bonniers 21 februari. 
Lena Pasternak kom till styrelsemötet och informerade om Centret i Visby. 

Styrelsen beslutade om en ny invalshantering, där de ärenden som fordrar 
lektörsläsning samlas till två tillfällen per år. Ett nytt inslag blir också att de lektörer 
som skrivit utlåtande över svårbedömda ärenden kommer till en diskussionspunkt 
under invalsmötena och tydliggör vilka bedömningar som ligger till grund för besluten. 
Övriga invalsärenden hanteras fortlöpande som vanligt. Ludvig Berggren från kansliet 
var föredragande. 12 nya medlemmar valdes in utan läsning, 11 lektörslästa valdes in 
och 8 lektörslästa avslogs. 

Ludvig Berggren kom också med det mycket glädjande beskedet att Natur & Kultur 
beslutat att tilldela Sveriges författarförbund 100 000 kronor till Årets Översättning 
samt 50 000 kronor till Årets Översättare. Det sistnämnda priset går till en person som 
är högst 40 år och som inte har översatt fler än två verk. Natur & Kultur bekostar 
prisceremonin, juryn kommer att bestå av tre personer från översättarsektionen och två 
från Natur & Kultur. Ett treårigt avtal upprättas och en utvärdering ska göras efter två 
år. Styrelsen beslutade att godkänna detta upplägg och uppdrog till förbundskansliet att 
formalisera samarbetet. 

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ett avtal med UR, gällande nyttjande i 
radio och tv och en uppräkning av tarifferna. 

Styrelsen beslutade göra en framställan till förbundsstämman 2019 om att göra 
Gui Minhai till hedersmedlem. 



 

Vad gäller skönlitterära sektionens samarbete med Littfest kring Katapultpriset, 
beslutade styrelsen enligt skönlitterära sektionens förslag att de båda går in med 
maximalt 15 000 kronor var, samt att resterande kostnader täcks av insamlade medel. 

Juristerna Ana Rahbari och Ulrika Nyh informerade om översättaravtal med Natur 
& Kultur respektive Norstedts. 

BULT informerade bland annat om att en medlemskväll om Hat och Hot kommer 
att hållas; Översättarsektionen om att den nya hemsidan skulle lanseras och årsmötet 
hållas 19/1; Skönlitterära sektionen om julfest och problematik kring en kraftigt kortad 
text av Anna Maris i Författaren; och Minerva bland annat om att årsmöte kommer att 
hållas 13/2. 

Biblioteksrådets Bengt-Erik Engholm informerade om Tuija Nieminen 
Kristofferssons kontakter med Danmarks författarförening och deras biblioteksupprop, 
samt aktiviteter runt skolbibliotek, där Bessemerskolan i Sandviken utsetts till Årets 
skolbibliotek. 

Styrelseordförande Grethe Rottböll berättade att en punkt gällande media och 
opinion ska inrättas på dagordningen, för att återkommande och snabbt kunna värdera 
debatt och händelser. Biblioteksutredningen som ska ut i mars diskuterades och Anisur 
Rahman i styrelsen önskade att "en skola ett bibliotek" skall med i biblioteksuppropet. 

Grethe Rottböll har haft ett möte med ledningen för Bok & Bibliotek i Göteborg och 
förmedlade att de vill fokusera på 45-minutersseminarier framöver och undrade om 
Litteraturscenen skulle kunna tänka sig att härbärgera 20-minutersseminarier. Man 
menade att det var ett intressant förslag, förutsatt att det skedde på förbundets villkor 
och något bjöds i utbyte. Det talades även om att en av dagarna på Litteraturscenen 
skulle kunna vara en "Ung scen", ett sätt att värva nya medlemmar. 

Vice ordförande Patrik Lundberg berättade att arbetsgruppen för Författaren 
arbetar vidare med att söka en ny redaktör. 

Maria Andersson rapporterade bland annat om ett lyckat möte med de regionala 
bevakarna, om fiberanslutning på Runmarö och om att Alis resultat för 2018 varit bättre 
än förväntat och en ny 5-årsplan tagits fram. Niklas Hval informerade om att 
Gästhemmet inte kommer att kunna gå med vinst och att ett tillskott på 50- 100 000 
kronor måste tillföras 2019, vilket bör bli föremål för en djupgående diskussion. Peter 
Cottinos arvode kommer att höjas från 17- till 20 000 kronor i månaden.  
  
 
Jörgen Gassilewski, styrelsen.       
     
   


