
 

 
Författarförbundets internationella arbete från och med stämman 2016 
 
Under stämman 2014 presenterades en rad reformer som skulle göras inom det internationella 
arbetet. Inte allt gick att genomföra, och vi som tog över den internationella verksamheten i form av 
ett nytt Internationellt Råd vill uppdatera beskrivningen. Viss information står kvar som den stod i 
dokumentet som då tagits fram, en del är korrigerat, annat helt struket. 
 
Författarförbundets internationella arbete består huvudsakligen av följande punkter, varav 
Internationella Rådet (IR) ansvarar för några. 
 

Kontakten med systerorgansationer i andra länder och internationella samarbets- och 
paraplyorgansationer (andra författar- och översättarorganisationer samt BWTC, NFOR och EWC). 

Samarbete med ICORN och PEN kring fristadsförfattare, och andra samarbeten kring 
yttrandefrihetsfrågan. 

Utländska delegationer eller enstaka författarbesök som antingen sak tas emot av representanter 
för SFF eller där det kan anordnas en öppen medlemskväll. 
 
Det Internationella Rådet består av en ordförande, en representant från varje sektion samt en från 
Förbundsstyrelsen och bistås av en sekreterare från kansliet. IR sammanträder ca två gånger per 
termin. IR tar emot och agerar rådgivande angående förslag på samarbeten och arrangemang som 
inkommer från andra organisationer, ambassader, enskilda medlemmar eller andra. 
 
IR administrerar och ansvarar för Författarförbundets arbete med fristadsförfattarfrågan tillsammans 
med en utsedd förbundsstyrelserepresentant. 
 
IR står i ständig kontakt med Kulturrådet och Svenska Institutet för att vara uppdaterat på 
prioritetsområden och pågående projekt och vill fungera som bollplank och kanal för medlemmar 
som planerar att söka medel för att genomföra litterära projekt i utlandet, eller utbytesprojekt med 
andra länder.  
 
I viss mån kan Författarförbundet välja att gå in med ekonomiska resurser i projekt som beviljats 
medel från annat håll, eller bistå som projektägare mot ett arvode för administration.  
 
Det är alltid i sista hand Förbundsstyrelsen med förarbete av AU som fattar det slutgiltiga beslutet 
om att stödja medlemsinitierade projekt. 
 
IR håller ett höstmingel dit det inbjuds organisationer, föreningar, stiftelser, ambassader m.m. som 
har ett gemensamt intresse av internationella och litterära frågor. 
 
IR anordnar medlemskvällar, både på egen hand och i samverkan med övriga sektioner. 
 
IR har ett påbörjat samarbete med Klas de Vylders stiftelse för invandrarförfattare och kommer att 
delta som part i en utökad prisceremoni. 
 
IR avser att delta med minst ett program under B&B-mässan i Göteborg. 
 
IR tillsammans med kansliet ser till att Förbundets lista över internationella kontakter och 
vistelsebostäder både i och utanför Sverige som ligger på hemsidan, hålls uppdaterad och att det i 
mån av tid görs efterforskningar för att kunna göra listan ännu längre. 
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