
 
 
 
Rapport från styrelsemötet 23 april 2018 
 
Aprilmötet inledde vi med litterärt anförande. Jag (Alma Kirlic) läste ur manuset till ett kommande 
radioprogram som ska sändas i sommar. Efter det bestämde vi att Gunnar Ardelius skulle läsa ur sin nya 
roman på nästa styrelsemöte. 
 
Styrelsen beslutade om firmateckning och delegering av arbetsmiljöansvaret för att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt de arbetsmiljöbestämmelser som finns till förbundsdirektören Maria 
Andersson. Även förhandlingsrätt för Sveriges Författarförbunds kanslipersonal delegerades till Maria 
Andersson.  
 
Översättarsektionen har inkommit med ett äskande om 10 000 kronor för arvode till Daniel 
Gustafsson för samordning av Rum För Översättning. Styrelsen beslutade att godkänna äskandet. 
 
En fråga som länge varit under utredning är Ariane Wahlgrens hus i Aten. Huset är inte registrerat hos det 
grekiska skatteverket och saknar ett så kallat AFM-nummer. Om ett AFM-nummer söks riskerar 
Författarförbundet böter. Men utan AFM-nummer kan Författarförbundet inte få skadeersättning från 
försäkringsbolag, sälja huset, betala fastighetsskatt eller lämna in deklaration. Styrelsen ansåg det 
nödvändigt att ansöka om ett AFM-nummer och beslutade att fortsätta processen med ansökan. En 
åtgärdsplan och eventuell finansieringsplan för fastigheten kommer att upprättas. 
 
Styrelsen beslutade om nytt uppdrag för regionombudet. Förändringen innebär bland annat att antalet 
ombud ska minskas till fem stycken. De kommer att benämnas regionala bevakare och bevaka fem 
områden i Sverige. Ludvig Berggren arbetar vidare med frågan. 
 
Styrelsen beslutade att lägga ett förslag om stadgeändring till stämmohandlingarna. 
Stadgeändringsförslaget avser tid att lämna invalsöverklagande till förbundsstyrelsen. Förslaget är 60 dagar 
före förbundsstämman i stället för en månad enligt gällande stadgar. 
 
Då den förbundsstyrelseledamot som har varit representant i Ariane Wahlgrens och även gästhemmets 
styrelse slutar vid årsstämman behöver en ny representant väljas. Valet bordlades till junimötet. 
 
Ett nytt samiskt ombud som ska ersätta Nils-Henrik Sikku behöver väljas. Ärendet lades till styrelsemötet i 
maj. 
 
Grethe Rottböll utsågs som ersättare för Gunnar Ardelius i KLYS. Jon Persson utsågs som ersättare för Malin 
Koch i Bonus styrelse. 
 
Styrelsen diskuterade det rysk-svenska översättar- och författarprojektet som varit mycket lyckat och 
beslutade att godkänna projektet under förutsättning att extern finansiering är 
säkerställd. 
 
Biblioteksfrågor diskuterades. Tuija Nieminen Kristoffersson har gjort en rapport om privatiseringen av alla 
bibliotek i Nacka kommun. Biblioteksrådet önskar lämna över frågan till styrelsen. Svaret som 
Författarförbundet skickade till nationella biblioteksstrategin – femte stadsmaken fick ett stort genomslag 
och bra respons. En slutrapport kommer att tas fram. Författaren kommer att ägna septembernumret till 
biblioteksfrågan. 
 
I vanlig ordning diskuterades också stämman. Vi bestämde vilka styrelsemedlemmar som skulle föredra de 
inkomna motionerna. Niclas Hval informerade om översättarseminariet som skulle äga rum på stämman. 
En annan sak som diskuterades var förbundets medverkan i Almedalen, Författarfondens tillfälliga bidrag 
och hur förbundet skulle förhålla sig till krisen i Svenska Akademien.  



 
 
Från kansliet informerade Maria Andersson om att Malin Koch slutar för att börja arbeta på KTH och att Jon 
Persson kommer att gå på föräldraledighet i höst. Rekryteringen har påbörjats. Susanne Steneros kommer 
att vara tjänsteledig ett läsår. 
 
Alma Kirlic 
avgående suppleant i förbundsstyrelsen 


