
 
 
 
Rapport från förbundsstyrelsens möte den 16 november 2017 
 
Styrelsemötet ägde den här gången rum i Jokkmokk där styrelsen och de adjungerade även 
deltog i litteraturfestivalen Bágo in Books. 
 
Mötet inleddes som vanligt med ett litterärt anförande, den här gången av Niclas Hval, som 
läste ur sin nyligen avslutade översättning av Marlon James ”En kort krönika om sju mord”. 
 
Alma Kirlic valdes till ny representant i styrelsen för gästhemmet. Beläggningen på 
gästhemmet är inte så hög och det är angeläget att hitta lösningar på detta. 
 
Det beslöts att förbundsstämman 2018 ska hållas i Stockholm. Det har kommit många 
positiva reaktioner från medlemmar efter att stämman i år hölls i Malmö och styrelsen tog 
ett inriktningsbeslut om att vartannat år förlägga stämman till Stockholm och vartannat till 
en annan ort i landet. 
 
Det beslöts att ge Ulrika Kärnborg och Patrik Lundberg i uppdrag att planera en samtalskväll 
med rubriken #Metoo och litteraturen. Inbjudan kommer att gå ut till alla medlemmar. 
 
Som svar på motion 4 till stämman i år beslöts att styrelsen hädanefter kommer att ge 
medlemmarna en rapport från varje styrelsemöte på forfattaren.se. På hemsidan kommer 
dessutom alla styrelsemedlemmar att redogöra för sina uppdrag i styrelsen och berätta vilka 
frågor de brinner särskilt för. 
 
Arbetet med att rekrytera en ny förbundsdirektör pågår och slutintervjuerna kommer att 
vara klara under vecka 47. Under tiden som tjänsten är vakant sköter Gunnar Ardelius de 
löpande ärendena. Gunnar Ardelius kommer att ha samtal i individuell ledarutveckling och 
coachning med Sandahl Partners för att kunna sköta de extra arbetsuppgifterna utöver sitt 
heltidsuppdrag som förbundsordförande. 
 
Frågan om klimatkompensering väcktes av Eva-Lotta Hultén som även tipsade om Vi-skogen 
som ett bra alternativ. Det beslöts att Ewa Ulander tar fram ett underlag till nästa 
styrelsemöte.  
 
Budgetutfallet hittills i år visade att intäkterna har blivit högre än förväntat, bland annat tack 
vare högre upphovsrättsliga ersättningar. Även kostnaderna har blivit högre, bland annat på 
posterna stämman och bokmässan. Budgeten är i balans. 
 
Översättarna är avtalslösa sedan i somras och många förlag vill ge sämre villkor. En 
översättaravtalsgrupp har bildats och börjat skissa på två avtalsförslag, ett enligt allt-i-ett-
principen och ett där sekundärersättningar läggs på. Gruppen kommer att behöva mycket 
hjälp av förbundsjuristerna med detta. Beslöts att AU, översättaravtalsgruppen och kansliet 
ser över vilka resurser som kommer att behövas. 
 



Jörgen Gassilewski rapporterade från styrelsemöte på Författarfonden. Författarförbundet, 
Svenska Tecknare och Fotografernas Förbund vill behålla samma nivå på 
organisationsbidraget och det finns planer på att fasa ut de tvååriga stipendierna till förmån 
för treåriga. De treåriga kommer att vara skattepliktiga och pensionsgrundande. 
 
Förbundets samiska ombud, Nils-Henrik Sikku och Anne Wuolab, kom till mötet och 
informerade om Festivalen Bágo in Books och Författarcentrum Sápmi. 
 
De adjungerade från sektionsstyrelserna rapporterade om sitt pågående arbete. Mer om 
detta finns på hemsidan. 
 
 

Ing-Britt Björklund 

styrelseledamot 


