
 
 

Kort rapport av ledamot Carl Axel Gyllenram från styrelsemötet den 24 april 2019 
 

Litterärt anförande hölls av Ulrika Kärnborg som läste Påfågelsdansen, en novell hon skrivit för 

Författaren 3/2016 om Greta Garbo och Mauritz Stillers första dygn i Kalifornien.  

 

Peter Nilsson, regional bevakare för Västra Götaland kom till mötet och redogjorde för satsningarna på 

litteratur i hans region. Många intressanta stipendier, översättarstöd, residensverksamhet och stora 

bibliotekssatsningar. Regionen tar emot ICORN författare sedan 2014. En ny kulturstrategi är på gång 

som ska gälla till och med 2023.  

 

ALIS behöver investera i ett nytt IT-system och söker därför lån hos stiftarorganisationerna. För 

Författarförbundets del innebär det ett lån om 1 140 tkr. Det kommer att uppstå behov av 

förlusttäckning under de fem år som ALIS skriver av och amorterar på lånet om ca 230 tkr per år. 

Kansliet bedömer att detta kan tas från Bonusmedel och inte påverka Författarförbundets resultat. 

Övriga stiftarorganisationer har sagt ja till att låna ut medel till ALIS IT-system. Styrelsen beslutade att 

bidra med 1 140 tkr till ALIS IT-system, i form av ett lån med fem års löptid.  

 

Ordförande Grethe Rottböll har kontaktats av en medlem som vill att Bodil Malmsten ska föräras en 

minnesplakett på Maria Magdalena kyrkogård. Styrelsen beslutade att ge Grethe Rottböll i uppdrag 

att kontakta ansvariga för Maria Magdalena kyrka och göra en förfrågan om möjlig minnesplakett för 

Bodil Malmsten.  

  

Anisur Rahman, suppleant i förbundsstyrelsen, har skickat in en motion till EWC:s årsmöte i juni om att 

instifta ett litteraturpris i Dawit Isaaks namn. Priset ska gå till författare och journalister som aktivt 

arbetar med yttrandefrihet och demokrati. EWC har tagit emot motionen och den ligger på 

dagordningen. Styrelsen beslutade att utse Anisur Rahman som representant för Författarförbundet 

på EWC:s årsmöte.  

 

Styrelsen gick igenom samtliga motioner och propositioner samt diskuterade rapporteringen på 

stämman. 

 

Förbundsordförande Maria Andersson informerade om att biblioteksförhandlingarna är i mål. 16 öre 

totalt på två år.  



 
 

 

Bengt-Erik Engholm, Biblioteksrådet, lyfte frågan om den planerade flytten av Internationella 

biblioteket till Kungsholmen. Det finns risk att många böcker slängs. Frågan är en nationell 

angelägenhet och måste bevakas och följas upp. Internationella rådet fick i uppdrag att ta kontakt med 

Internationella biblioteket och därefter samordna med Biblioteksrådet genom Bengt-Erik Engholm.  

 

Viveka Sjögren, Internationella rådet, informerade om resan till Eritrea hon har gjort tillsammans med 

fotografen och journalisten Donald Boström gjort en resa i Eritrea. De var där för att se om det är 

möjligt att bygga upp ett barnlitterärt projekt. Det är brist på barn och ungdomsböcker i Eritrea. Viveka 

Sjögren kommer att informera om resan på stämman.  

 

Kollega till Kollega/reportrar utan gränser, ICORN och internationella rådet kommer att hålla en 

informationsdag och kväll för medlemmar, fristadskoordinatorer och andra samarbetspartners den 11 

juni. Mötet hålls på engelska.  

 

Klara Lindell, Översättarsektionen, informerade om att Elsa Tulinpriset delades ut till Ervin Rosenberg. 

Årets Översättning kommer eventuellt delas ut i Malmö. 

 

Moa Matthis, Minerva, informerade om att hon tillsammans med Henrik Berggren kommer lägga fram 

ett prospekt till Linnéuniversitetet. Minerva har tagit fram förslag på kurser i sakprosa tillsammans 

med Magnus Linton.  

 

Bengt-Erik Engholm, Biblioteksrådet, informerade om att rådet kommer att träffa ansvariga för 

biblioteksutbildningen i Borås. Årets skolbibliotek är utsett, priset gick till Bessemerskolan i Sandviken. 

Anders Ygeman kommer att dela ut priset på Bok & Biblioteksmässan. 

 

 


