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Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson.

1. Förbundsordföranden har ordet
De flesta journalister ser värdet av att vara med i facket och vi är fortsatt ett starkt och
tongivande yrkesförbund på arbetsmarknaden och i samhället i stort. För första gången på
många år har medlemstappet i vårt förbund bromsats. Det är mycket glädjande.
Samtidigt är det fortsatt kris i branschen vilket också har lett till att mediekoncentrationen ökat
när ägare till stora mediehus köpt upp mindre. Under 2019 har vi också sett flera konkurser
och fortsatta nedskärningar inom både dagspress- och tidskriftsområdet. Just konkurser och
rekonstruktioner har tack och lov varit ovanligt i vår bransch, men nu har flera av våra
medlemmar och många läsare drabbats av dem. 2019 har vi också sett ett stort försvar av
lokaljournalistiken, förhoppningen är att ägarna ska se det stora intresse som finns och öka
ansträngningarna för att skapa nya sätt att få intäkter. Även försvaret av Public Service har
varit stort under året. Anledningen till att flera ryckt ut till försvar är de påhopp och den ofta
ogrundade kritik som Public Service fått utstå, samt flera politiska förslag om att förändra och
till och med lägga ner PS. Vår journalistiska integritet, yrkesetiken, vilken av fri media och att
stå upp för demokratiska värden har blivit allt viktigare att både förklara och påminna om.
Förbundets förtroendevalda har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har sett klubbföreträdare förhandla
för sina kollegor under nedläggningshot och medlemmar solidariskt stötta varandra när det är
tufft.
Förtroendevalda frilansar har skapat sammanhang och trygghet för sina kollegor i en tid när
den fackliga styrkan bland egenföretagare verkligen behövs. Kampen mot fulavtal och sänkta
arvoden är tyvärr fortsatt högaktuell.
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Trots arbetsmiljöproblem och nedskärningar har journalistiken stått i fokus för våra
medlemmar. Envisa granskningar har lett till har fantastiska avslöjanden, lokal bevakning har
gett medborgarna det de behöver för att fatta beslut och engagera sig, nya grepp och idéer
har prövats och de redaktionella diskussionerna har hållits levande.
Inom både förbundet och TCO har det skett stora förändringar. Förbundets ordförande Jonas
Nordling lämnade sin post 1 feb 2019 och vice ordförande trädde in. Tomas Backlund valdes
av förbundsstyrelsen till ny vice ordförande. Inom TCO meddelade ordförande Eva Nordmark
att hon lämnar sin post för att ta över som arbetsmarknadsminister, under december hölls
extrakongress och Therese Svanström valdes till ny ordförande.
Tillsammans ska vi arbeta ännu hårdare för att Journalistförbundet ska fortsätta vara ett starkt,
stabilt och tongivande fackförbund.
Ulrika Hyllert
Förbundsordförande
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Under 2019 har YEN fortsatt varit ett ”etiskt bollplank” till journalister. Foto: Journalistförbundet.

2. Arbetet i Yrkesetiska nämnden, YEN
Under 2019 inkom ett drygt 30-tal anmälningar gällande journalisters överträdelse av
Journalistförbundets yrkesetiska regler. Av dessa behandlades fyra av YEN. I ett av ärendena
ansåg nämnden att en journalist hade överträtt en av de yrkesetiska reglerna och delade då ut
ett klander mot denne. Ärendet gällde en person som hade blivit fotograferad men sagt att hen
inte ville vara med på bild i tidningen. Den anmälda journalisten hade inte försäkrat sig om att
personen ifråga verkligen menade nej utan bilden blev publicerad.
Att endast fyra anmälningar togs upp till behandling i nämnden beror på att de flesta
anmälningar avskrivs och då främst av två skäl. Dels att den anmälda journalisten inte är
medlem i Journalistförbundet, vilket är ett krav för att anmälan ska kunna behandlas. Och dels
att anmälan gäller en händelse som inte faller inom de yrkesetiska reglerna utan som gäller
publiceringsfrågor som handläggs av Allmänhetens pressombudsman PO och därför hänvisas
vidare dit.
2.1 Aktivt yrkesetiskt arbete
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd YEN bedrev även ett aktivt yrkesetiskt arbete i övrigt.
Dels i form av etikföreläsningar på redaktioner, förbundets lokala klubbträffar, grundkurser för
fackligt förtroendevalda och på ett flertal av landets journalistutbildningar.
Under 2019 har YEN fortsatt vara ett ”etiskt bollplank” till journalister som vänder sig till
nämnden för olika typer av etisk rådgivning. Bland annat deltog Yrkesetiska nämndens
4

ordförande Gert Lundstedt i ett möte i Karlstad med medlemmar för att diskutera yrkesetik och
deltag i en paneldebatt anordnad av Vetenskapsjournalisterna.
YEN svarade i oktober även på en ledarartikel i Svenska Dagbladet. Skribenten ifrågasatte
arbetet i YEN utifrån bland annat få anmälningar. Styrelsen för YEN förklarade i sitt svar hur
YEN arbetet och välkomnade debatten, eftersom etiken inom journalistiken är viktig och central
i flera avseenden.
2.2 Ny ledamot i YEN
Under året har YEN fått en ny ledamot. Natalia Kazmierska på Aftonbladet utnämndes till ny
ledamot i YEN av förbundsstyrelsen, vilket blev offentligt i januari 2019.

Yttrandefrihetsgruppens seminarium i Almedalen om FRA. Foto: Journalistförbundet.

3. Arbetet i Yttrandefrihetsgruppen
Året började med ett samarbete kring meddelarskydd med ST i Göteborg. Hanna Nyberg och
Tove Carlén hade bjudits in till en nätverksträff för förtroendevalda från bland annat
Försäkringskassan, polisen, tingsrätten och Migrationsverket. På mötet presenterades
Yttrandefrihetsgruppens verksamhet samtidigt som frågor som meddelarskydd och hur
journalisters syn på källskydd diskuterades.
Frågan om den nya så kallade 14-dagars regeln i yttrandefrihetsgrundlagen blev aktuell då JK
i början av året fattade beslut om att inleda en förundersökning mot 16 ansvariga utgivare
som hade publicerat en text om en busschaufför som påstods ha visat porrfilm. Gruppen bjöd
in JK, Mari Heidenberg, till årets första möte. Hon framhöll att det är viktigt för henne att värna
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yttrandefriheten och poängterade att hennes beslut att inleda förundersökning inte skulle ses
som ett uttryck för att hon har någon annan uppfattning om yttrandefrihetens ställning än
hennes företrädare.
I samband med EU-valet på våren diskuterades bristen på insyn i EU. I media
uppmärksammandes bland annat en dom från EU-domstolen som slog fast att det inte finns
någon möjlighet att ta del av hur EU-parlamentarikerna använder de så kallades
kontorspengarna. En av personerna som drev ärendet till EU-domstolen är frilansjournalisten
Staffan Dahlöf. Han deltog vid ett av gruppens möten och gruppen beslutade att skicka ett
öppet brev till alla svenska EU-parlamentariker för att påminna om vikten av insyn.
Gruppens arbete med digitalt källskydd fortsatte. Enkäten som genomfördes 2018
analyserades av Anders Thoresson och resultatet presenterades på ett seminarium på Gräv i
Kalmar på våren. Seminariet var uppskattat och ledde till att Anders Thoresson höll fler
liknande föreläsningar under året. Gruppen har även kontaktats av forskare från Finland som
vill göra en liknande enkät bland journalister i Finland.
Under Almedalsveckan genomförde gruppen seminariet ”Tio år med FRA – vart tog kritikerna
vägen?”. Under seminariet diskuterades vad som hänt sedan lagstiftningen infördes och vilka
problem som finns idag med signalspaningen. Efter seminariet konstaterade gruppen att
insynen i hur signalspaningen bedrivs är dålig. Det är få som använder sig av möjligheten att
låta Siun kontrollera hur signalspaningen sköts. Gruppen bestämde sig för att begära
kontroller av Siun.
3.1 Försvarat yttrandefrihetens grundprinciper
Flera problematiska lagförslag har varit aktuella under året. Bland annat har det införts nya
regler för rapportering från domstol. Polisen har fått utökade möjligheter att använda uppgifter
från signalspaning. Regeringen har också föreslagit regler om straffansvar för samröre med
terroristorganisationer och regler om hemlig dataavläsning som riskerar att påverka
journalister negativt. Gruppen och förbundet har på olika sätt protesterat mot förslagen.
Gruppen har under året diskuterat frågan om yttrandefrihetens gränser och behovet av att
försvara yttrandefrihetens grundprinciper. Gruppen landade i att uppdatera det manifest som
gruppen tidigare tagit fram men som blivit daterat. På gruppens sista möte för året höll juristen
Daniel Westman ett föredrag. Han är specialiserad på IT- och medierätt och pratade om
behovet av att värna den allmänna yttrandefriheten på sociala medier, som ett komplement till
den grundlagsskyddade yttrandefriheten.
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Gruppen har fortsatt skicka ut nyhetsbrev om aktuella yttrandefrihetsfrågor. Under 2019 har
tre brev skickats ut. Nyhetsbrevet har cirka 100 prenumeranter och gruppen hoppas kunna
locka nya prenumeranter 2020.
Journalistförbundet har under året samarrangerat flera manifestationer till stöd för bland annat
den svenska förläggaren Gui Minhai som sitter fängslad i Kina. Hanna Nyberg höll tal vid den
manifestation som anordnades i samband fyraårsdagen av Gui Minhais försvinnande.
Under året har Yttrandefrihetsgruppen haft fyra sammanträden.

Förbundsordförande Ulrika Hyllert på manifestation för Gui Minhai. Foto: Journalistförbundet

4. Arbetet med opinion och kommunikation
Under 2019 har förbundet i form av pressmeddelanden, debattartiklar och inlägg i våra
sociala medie-kanaler bedrivit vårt opinionsarbete.
Upphovsrättsdirektivet i EU, Dawit Isaak, Gui Minhai, fulavtal, oskäliga villkor, arbetsmiljö,
villkoren för public service, vikten av mångfald, yttrandefrihet, arbetet mot trakasserier och
vikten av pressfrihet har varit några ämnesområden där vi synts och varit med att påverka.
Representanter från förbundet har också träffat politiker och tjänstemän inom regering och
riksdag för att föra fram de politiska förslag vi adresserar i debattartiklarna. I mötena har fokus
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bland annat legat på lagstiftning kopplat till hot mot journalister och att Dawit Isaak och Gui
Minhai släpps fria.
4.1 Seminarier och evenemangsdeltagande
Journalistförbundet genomförde fem seminarier i Visby under Almedalsveckan, Ulrika Hyllert
och Tomas Backlund deltog också i några externa arrangemang. Vi arrangerade följande
seminarier:
•

Länkskatt och fulavtal – vad händer efter upphovsrättsdirektivet?

•

Kan bristande språkkunskap bli ett hot mot journalistiken?

•

Hur gör vi de otrygga jobben tryggare?

•

Hur vässar vi miljöjournalistiken utan att hamna i aktivistfällan?
(Journalisten var huvudarrangör)

•

Tio år med FRA – vart tog kritikerna vägen?

Vid bokmässan i Göteborg deltog Ulrika Hyllert och Tomas Backlund i "Sitt med Dawit" till
stöd för kampen för Dawit Isaaks frigivning. Vidare deltog Ulrika Hyllert i seminariet
"#tystnadtagning – vad hände sedan?".
Vi har under 2019 även bland annat ordnat seminarium om upphovsrätt i Umeå, deltagit i
seminarier om upphovsrättsdirektivet som Frilans riks anordnat och seminarium under Gräv i
Kalmar om digitalt källskydd.
4.2 Kommunikationen kring rekrytering
Journalistförbundet annonserade löpande på Google (sökordsannonsering) och
Facebook/Instagram (målgruppsstyrda annonser) och i Tidningen Journalisten. Annonserna
riktade sig till såväl anställda journalister som frilansar och studenter. Till befintliga
studerandemedlemmar gick en serie med omvandlingsmail till dem som angett att de skulle ta
examen vid årsskiftet. Kurser med namnet ”Ny som frilans” genomfördes i olika delar av
landet för att rekrytera nya frilansar.
Under slutet av 2019 kommunicerades även ändrade principer för vem som kan bli medlem,
utifrån kongressbeslutet 2018 att även personer som ”delvis” arbetar journalistiskt.
4.3 Kommunikation inför avtalsrörelsen
I november 2019 erbjöd vi medlemmar att fylla i en enkät på hemsidan inför avtalsrörelsen
2020. Det var drygt 200 svar som kom in, många valde även att lämna frisvar. Enkäten var
en del i arbetet att få fler medlemmar att känna sig inkluderade och resultatet lämnas över till
avtalsdelegationen. Detta ska ses som ett komplement till den lista med krav som
avtalskonferensen skickar över till avtalsdelegationen.
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Arbetet med 2020 års avtalsrörelse inleddes 2019. Foto: Journalistförbundet

4.4 Opinionsarbete för Dawit Isaak och Gui Minhai
Förbundet har under året fortsatt sitt engagemang i Dawit Isaaks öde. Bland annat genom att
medarbetare från förbundet deltagit i överlämnandet av protestbrev till Eritreas
ambassad/president och att vi varje fredag uppmärksamma Dawit Isaak i våra sociala
medier. Journalistförbundet har också deltagit på manifestationer utanför Kinas ambassad med
anledning av att Gui Minhai fortfarande varit fängslad och varit i aktiva i opinionsarbetet efter
att Kinas ambassadör i Sverige försökt tysta våra försök att få Gui Minhai fri.

5. Förbundets förhandlingsarbete
Utvecklingen med sammanslagningar och uppköp av bolag har varit vanlig i branschen under
många år och har fortsatt under 2019, bland annat genom Bonniers köp av Mittmedia AB och
Polaris köp av Stampen Lokala Medier AB. Under året outsourcade också Lärarförbundet sina
sju titlar till Make Your Mark. Det är framförallt när ett uppköp innebär en
verksamhetsövergång där medlemmarnas anställningar övergår till en ny arbetsgivare som
klubbar ofta behöver stöttning av förbundet centralt med rådgivning om vad som gäller
avseende kollektivavtal och villkor.
5.1 Flera konkurser och rekonstruktioner
Under 2019 har flera bolag försatts i konkurs eller begärt rekonstruktion. Det är inte bara
anställda medlemmar som berörs av en konkurs eller en rekonstruktion, utan också
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frilansmedlemmar drabbas genom att de inte får betalt för uppdrag som fakturerats. Några av
de bolag som försattes i konkurs under året är mediekoncernen 24 Sverige AB, William
Michelsens Boktryckeri AB (Alingsås Tidning m fl), Sveagruppen Tidnings AB och Mälarö
Direkt. För förbundets del har det inneburit mycket arbete med att bevaka våra medlemmars
rättigheter och se till att medlemmarna får vad de har rätt till.
Mediehuset Grönt AB begärde rekonstruktion under 2019, liksom Metro Media House AB och
Tidningsaktiebolaget Metro. Vid en rekonstruktion får medlemmar lön via den statliga
lönegarantin under viss tid och även i det fall medarbetare sägs upp och arbetsbefrias under
uppsägningstiden. I Tidningsaktiebolaget Metro har alla våra medlemmar blivit uppsagda i tre
omgångar och det har varit ett stort arbete att bevaka både anställdas och frilansars
fordringar under rekonstruktionen både vad gäller statlig lönegaranti och ackordsförslag.
Vid sidan av detta har omorganisationer med nedskärningar som följd genomförts på flera
företag både inom dagspress- och tidskriftsområdet. I regel hanteras dessa förhandlingar av
journalistklubbarna lokalt men ofta med stöd av förbundet centralt.
5.2 Brott mot MBL
Journalistförbundet stämde Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB för brott mot
medbestämmandelagen gällande en tvist om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet avseende
budget. Tvisten förlikates innan huvudförhandling.

6. Arbetet med fackliga kurser
Under verksamhetsåret har 165 förtroendevalda gått förbundets ordinarie fackliga
utbildningar: tre grundkurser (61 deltagare), två grundkurser i arbetsmiljö för skyddsombud
(41 deltagare), en lönekurs (18 deltagare), en endagskurs om stress och arbetsbelastning (15
deltagare), en endagskurs om sexuella trakasserier i arbetslivet (11 deltagare), en endagskurs
om rehabiliteringsansvaret och uppsägningar på grund av sjukdom (20 deltagare) samt ett
frilansfackligt internat med en övernattning (17 deltagare). Grundkurserna och
arbetsmiljökurserna var två dagar. Kurserna hölls på Dalarnas hus och Central Hotel i centrala
Stockholm, med undantag för det frilansfackliga internatet och en av Arbetsmiljökurserna som
hölls på Bergendal. Förbundsordförande Ulrika Hyllert har medverkat på merparten av
kurserna.
På förbundets Kurs- och avtalskonferens i december utbildades de 101 deltagarna i
krishantering och uppföljning kring rapportering av terrorattentat, sexuella trakasserier i
arbetslivet samt om hot och hat mot journalister.
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Utöver dessa kurser har även ett antal företags/koncerninterna kurser hållits, bland annat en
rookieutbildning samt en uppsägningskurs på SVT på initiativ av journalistklubben, en lönekurs
på Gota Media och en kurs för klubbarna inom public service om programanställningsformen.
Lönekursen innehåller en genomgång av löneprocessen, lagstiftningen kring lönekartläggning
och information och diskussioner om kompetensutveckling.
Övriga tre endagskurser riktade sig till både skyddsombud och fackligt förtroendevalda.
Kursen om stress och arbetsbelastning fokuserar på föreskriften Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) och konkretiserades genom exempel från skyddsombud och förhandlare
som använt den i praktiken.

Johanna Lindqvist på kursen om sexuella trakasserier i arbetslivet. Foto: Journalistförbundet.
6.1 Sexuella trakasserier i arbetslivet
Kursen om sexuella trakasserier i arbetslivet tog avstamp i uppropet #deadline. Initiativtagaren
Johanna Lindqvist berättade om gruppen, reaktionerna och vad som hänt sedan dess.
Lagstiftningen kring sexuella trakasserier gicks igenom och konkretiserades av att Ulrika Hyllert
berättade om konkreta fall som klubben på Sveriges Radio har drivit.
Den endagskurs som hade flest deltagare under året handlade om uppsägning av personliga
skäl med fokus på sjukdomsfallen. Lagstiftning och rättsfall kring arbetsgivarens

11

rehabiliteringsskyldighet och när det kan finnas saklig grund för uppsägning på grund av
sjukdom avhandlades.
Den frilansfackliga utbildningen hölls i år på Bergendal och var en och en halv dag. Första
dagen var grundläggande om förbundet, frilansfackliga verktyg och frilansstrategin och dag
två var mer workshopbetonad på teman som rekrytering och förbundets framtid.
Grundkursen tar upp rekrytering, klubbens roll på arbetsplatsen och kollektivavtalets värde.
Grunderna i förtroendemannalagen och medbestämmandelagen gås igenom med hänvisning
till utvecklingsavtalet. Här får deltagarna även förhandlingstips och råd kring information till
medlemmar. De förtroendevalda får även kunskaper i hur de ur ett fackligt perspektiv bäst
tillämpar arbetsmiljölagstiftningen, hur lagen om anställningsskydd fungerar, hur klubbar kan
samarbeta med frilansar samt en genomgång av löneprocessen. Kursen avslutas med ett
grupparbete där deltagarna får tillämpa sina nya kunskaper på faktiska rättsfall.
6.2 Skyddsombudens roll
Grundkursen i arbetsmiljö för skyddsombud tar upp arbetsgivarens ansvar enligt
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kursen går även
igenom skyddsombudets roll och rättigheter samt tittar närmare på hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas lokalt. Då de mer psykosociala och organisatoriska
frågorna är fortsatt högaktuella fokuserar en stor del av kursen på stress och arbetsbelastning,
hot och våld, sexuella trakasserier och andra kränkningar samt arbetsgivarens ansvar vid
rehabilitering och arbetsanpassning. Vid kursen går vi även igenom arbetsgivarens ansvar vid
arbetsskador, samt de försäkringar som finns i förbundets kollektivavtal. Under kursen får
deltagarna använda sina nya kunskaper genom att tillsammans i grupp riskbedöma
organisations- och lokalförändringar samt arbeta med frågeställningar kring
rehabiliteringsansvaret. Ett av kurstillfällena hölls ”på försök” på Bergendal. Detta fungerade
väl och var uppskattat, men eftersom det är en merkostnad som inte kan motiveras kommer
utbildningarna under 2020 att hållas i lokaler i centrala Stockholm.
Sammantaget, kurs- och avtalskonferensen inräknad genomgick alltså omkring 300 (omkring
180, omkring 190 2017, omkring 160 år 2016, 100 år 2015 och 74 år 2014) fackligt
förtroendevalda förbundets kurser under 2018.

7. Arbetet med stipendier
Närmare 400 personer fick under 2019 stipendier från Journalistförbundet.
Det enskilt största stipendiet till båda antal stipendiater och krontal är utbildning och
kompetensutvecklingsstipendiet. Drygt 200 journalister fick genom detta stipendium dela på
drygt fem miljoner kronor för att främst gå kompetenshöjande utbildningar.
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Sedan lång tid tillbaka har Journalistförbundet delat ut språkstipendier som är mycket populära
att söka. Det är språkkurser som sker i grupp om 16 eller 24 elever där alla deltagare är
journalister vilket gör att det innebär inte bara ett språkligt utan även ett yrkesmässigt
kompetensutbyte. Under 2019 delades språkstipendier i tyska, franska och engelska ut.
Andra stipendier som delades ut var kreativitetsstipendier i Aten liksom till säkerhetsutbildning
hos Försvarsmakten och hos ett privat säkerhetsföretag.
Till deltagare i Nordiskt Journalistcenter huvudkurs i Århus delade Journalistförbundet ut
stipendier till de svenska deltagarna.
Många är de frilansjournalister och arbetssökande journalister som årlige får stipendium för att
gå fortbildningskurser som arrangeras av Fojo i Kalmar. Förbundet köpte också upp en kurs i
Geodata för 20 stipendiater.
Ett mycket populärt stipendium var en intensivkurs i franska med inriktning på kultur och
gastronomi i Aix-en-Provence. Ett stipendium med 12 platser som prövades för första gången
och som i första hand vänder sig till skribenter och fotografer inom mat och dryck.
7.1 Pengar från ovanligt håll
Under 2019 delade Journalistförbundet också ut ett stipendium vars pengar kom från ett något
ovanligt håll. Det var Västernorrlands journalisters ideella stiftelse som avslutade sin
verksamhet. Kvarvarande medel på närmare 350 000 kronor delades ut i form av stipendier
till enskilda och grupper.
Årligen brukar Journalistförbundet dela ut stipendier för mellan 13 - 15 miljoner kronor totalt.
De pengar som Journalistförbundet delar ut i stipendier kommer i huvudsak från
upphovsrättsersättningar från föreningen Bonus Copyright Access (avseende texter och
stillbilder) och i mindre omfattning från föreningen Copyswede (avseende TV-program).
Behörig att söka stipendier är relevanta upphovspersoner, medlemmar och icke-medlemmar.

8. Förbundets internationella arbete
Nordiskt, europeiskt och globalt samarbete med andra journalistförbund är självklart
för Journalistförbundet. Flera frågor – såväl traditionellt fackliga som specifika
yrkesfrågor – diskuteras och avgörs på internationell nivå.
Framför allt genom arbetet i EFJ, Europeiska Journalistfederationen, får förbundet
information om och kan påverka för förbundet viktiga frågor. IFJ, Internationella
Journalistfederationen, är en viktig plattform för solidaritetsarbetet.
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År 2019 ägde flera viktiga internationella möten rum. I maj höll EFJ sitt general meeting
(motsvarande kongress) i Tallinn, Estland. Ordföranden, Mogens Blicher Bjerregård, från
Danmark, fick förnyat förtroende att leda EFJ. Eva-Maria Kollberg fick också förnyat förtroende
som ledamot av EFJ:s Finance Commission.
8.1 Ny ordförande för IFJ
I juni hölls IFJ:s kongress i Tunis, Tunisien. Vid kongressen valdes Younes M'Jahed, från
Marocko, till ny ordförande för IFJ. Kongressen innebar att Jonas Nordling lämnade IFJ:s
styrelse. Vid kongressen antogs en uppdaterad version av federationens etiska regelverk ”the
Bordeaux Declaration”. Förbundets internationella sekreterare, Tove Carlén, har på uppdrag
av de nordiska förbunden ingått i den expertgrupp som arbetet med uppdateringen.

Finska Journalistförbundets ordförande tackas av som NJF:s ordförande i samband med att
Sverige tog över ordförandeskapet i september 2019. Foto: Journalistförbundet.
8.2 Sverige ordförande för NJF
Vid Nordiska Journalistförbundets möte i Helsingfors i september tog Sverige över
ordförandeskapet från Finland. Det svenska ordförandeskapet inleddes med ett möte och
studiebesök i Bryssel i november.
I oktober avslutades EFJ-projektet ”Managing change in media” som Journalistförbundet ingått
som en partner i sedan 2017. Sara Carlsson och Victoria da Silva deltog i den avslutande
konferensen i Thessaloniki, Grekland.
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8.3 Förbundets biståndsarbete
Journalistförbundet fortsätter att tillsammans med IFJ driva projekt för att bygga
upp och utveckla journalistförbund i utvecklingsländer och -regioner. Ekonomiskt
stöd för detta arbete kommer från Union to Union, som i sin tur får stöd av SIDA.
Cirka sex miljoner kronor av biståndsmedel förmedlades till
Journalistförbundets/IFJ:s projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och
Östeuropa. I november hölls en konferens i Kathmandu, Nepal, inom ett av projekteten som IFJ
driver. På konferensen deltog ett 20-tal fackligt aktiva journalister från södra Asien. IFJ hade
även bjudit in Sara Carlsson, som talare och deltagare på konferensen. Hon berättade bland
annat om den svenska modellen, hur digitaliseringen förändrar arbetslivet och hur
Journalistförbundet jobbar med att nå unga journalister. Jonas Nordling lämnade sitt uppdrag
som vice ordförande i Union to Union.
8.4 Kalityfonden avvecklad
Styrelsen för Kalityfonden som bland andra Jonas Nordling och Eva-Maria Kollberg ingick i
beslöt i januari 2019 att avveckla fonden. Anledningen var att inga journalister längre satt
fängslade i Kality-fängelset och att den därmed ansågs ha uppfyllt sitt syfte. Kvarvarande
medel i fonden fördelades lika mellan kampen för att frige Dawit Isaak och Internationella
Journalistfederationens Safety Fund som stöttar journalister i nöd världen över.

9. Ekonomi
Koncernens resultat 2019 före finansnetto blev 718 tkr och efter finansnetto 9 678 tkr, att
jämföra med -925 tkr respektive 660 tkr 2018. 2019 års vinst före finansnetto är främst
hänförlig till Tidningen Journalisten AB:s ökade intäkter för framställningen av Finansförbundets
medlemstidning Finansliv. Intäkterna från medlemsavgifterna minskade med 931 tkr under
2019 beroende på färre medlemmar. 444 yrkesverksamma medlemmar lämnade förbundet
under året och merparten av dessa lämnade förbundet på grund av att man lämnade yrket.
Kostnaderna i Tidningen Journalisten AB ökade under 2019 på grund av att de som tidigare
var anställda i Finansförbundet för att producera Finansliv övertogs av Tidningen Journalisten
AB. Produktionen av Finansliv ger dock ett överskott till bolaget. Journalistförbundet sålde av
fondandelar för att minska aktieexponeringen i kapitalförvaltningen. Försäljningen genererade
en vinst om 8 864 tkr.
Moderföreningens (Journalistförbundet) resultat 2019 blev före finansnetto 592 tkr och efter
finansnetto 8 960 tkr. Dotterbolaget Tidningen Journalisten AB gick med vinst 2019 med 47
tkr och dotterbolaget SJF’s Frilansjournalisters Serviceaktiebolaget gjorde en vinst om 60 tkr
före bokslutsdispositioner och skatt.
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9.1 Ökat värde på fastigheten
Tack vare ökad uthyrning och höjda hyror bär förbundets fastighet fastighetskostnader helt.
Fastigheten gav ett överskott om 900 tkr 2019. Värdet på fastigheter i Stockholms innerstad,
och i synnerhet nära Centralstationen där förbundets fastighet är belägen, har ökat markant
över åren. Enligt en värdering gjord i slutet av 2019 är fastigheten värd 260 000 tkr
Fastigheten på Vasagatan är en mycket god investering och utgör mer än hälften av
förbundets förmögenhet. Fastigheten är obelånad.
För att anpassa kostnaderna efter intäkterna har personal som gått i pension inte fullt ut ersatts,
arbetet har effektiviserats och vissa arbetsuppgifter har rationaliserats bort.
Strukturomvandlingen i branschen med fortsatta nedskärningar innebär dock större tryck på
lokala och centrala förhandlingar.
Förbundets kapital har under året varit placerat dels i aktiefonder dels i likvida medel. Det
låga ränteläget i Sverige gör det svårt att hitta bra ränteplaceringar. De likvida medel som
förbundet har är därför placerade på konto i SBAB där det fortfarande går att få
ränteavkastning. Finansnettot blev 8 960 tkr vilket avser utdelningar från aktiefonderna samt
vinst vid försäljning av fondandelar. Förbundet får, som ideell förening, endast bokföra
realiserade finansiella intäkter och kostnader. Marknadsvärdet av förbundets finansiella
tillgångar överstiger det bokförda värdet med 25 474 tkr per sista december 2019.
9.2 Inkomstförsäkringen visar på vinst
Journalistförbundets inkomstförsäkring ianspråktas fortsatt men vi har kunnat se en minskning
av ärenden i inkomstförsäkringen under 2019. Försäkringen redovisar en vinst per sista
december 2019 om 3 569 tkr. Det är inte ett självändamål att försäkringen ska gå med vinst
utan vinsten kan användas till att till exempel förbättra villkoren eller möjligen sänka avgiften
till försäkringen. Resultatet kan dock ändras snabbt beroenden på antalet skador (arbetslöshet)
från år till annat, varför viss försiktighet med ändringar bör iakttas.
Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna och betalade för
det, 6 548 tkr, år 2019. Journalistförbundet annonserade också i Journalisten till en kostnad
om 400 tkr.
Dotterbolaget Journalisterna i Sverige AB har likviderats.

10. Kapitalförvaltning
Journalistförbundets målsättning är att det ska finnas medel för konfliktersättning motsvarande
33 procent av den genomsnittliga månadslönen för förbundets yrkesaktiva medlemmar.
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Förvaltningen av förbundets kapital präglas av långsiktighet och lågt risktagande. Syftet med
förbundets placeringsstrategi är att få bästa möjliga långsiktiga reala avkastning. Förbundets
placeringsreglemente anger hur ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen inom
Journalistförbundet ska se ut, hur den strategiska tillgångsstrukturen ska vara fördelad, vilka
finansiella risker förbundet får ta och hur de ska begränsas samt vilka etiska hänsyn som måste
tas i placeringarna. Reglementet innehåller också riktlinjer för uppföljning och utvärdering.
Placeringsreglementet utvärderas årligen och revideras när behov finns och fastställs av
förbundsstyrelsen på första förbundsstyrelsemötet varje år.
Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge förbundet råd i
kapitalförvaltningsfrågor. Placeringsrådet består av förbundets vice ordförande och
kanslichefen samt två externa oberoende finansexperter. Rådet träffades fem gånger under
2019 varav en gång var en presentation för förbundsstyrelsen.
10.1 Minskad aktieexponering
2019 präglades åter av oro i marknaderna med stora svängningar, låga räntenivåer, låg
inflation och en återhållsam penningpolitik gjorde kapitalförvaltningen svår. Det låga
ränteläget har varit svårt för alla placerare och placeringsrådet har konstaterat att det inte varit
lönsamt att placera i obligationer. I brist på bra ränteplaceringar är likviden från tidigare
inlösta obligationer och försäljningar av fondandelar placerat hos SBAB där räntan under året
varit positiv. Det politiska läget i världen, med en nyckfull president i USA, handelsavtal och
Brexitprocessen har bidragit till en svårbedömd marknad. För att minska aktieexponering inför
en konjunkturnedgång sålde förbundet under året fondandelar i samtliga tre fonder.
Försäljningen gav en vinst om 8 864 tkr.
Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av tre aktiefonder (totalt 51 procent) och likvida medel
på konto i SBAB och i Swedbank. Totala avkastningen i aktieportföljen uppgick 2019 till ca
15 procent. Vid årsskiftet hade förbundet en orealiserad vinst om 25 474 tkr i de finansiella
tillgångarna.
Förbundets förmögenhet består också av fastigheten Lagern 7 på Vasagatan i Stockholm.
Fastigheten är värderad till 260 000 tkr. Värderingen gjordes i slutet av 2019.

11. Fastighetsförvaltning
Från januari 2019 är Lexium AB vår samarbetspartner i fastighetsskötsel och -administration.
För de dagliga vaktmästartjänsterna delar förbundet och Vasabyrån AB (granne som ägs av
fyra SACO förbund) på en vaktmästare.
71 procent av fastigheten hyrs ut till externa hyresgäster och resten bor Journalistförbundets
kansli i. En lokal om 274 kvm står outhyrd från januari 2020.
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11.1 Renoveringar av fönster och ventilation
Lagern 7 är en gammal fastigheten och installationer börjar bli gamla och måste förnyas.
Under 2019 installerades nya ventilationsaggregat och fettavskiljaren till restaurangen byttes
ut till en ny. Fönstren ut mot Vasagatan och in mot gården renoverades i hela fastigheten.
Under 2020 påbörjas en översyn av fastighetens stammar och byte, alternativt renovering, av
dessa kommer troligen att behöva göras redan under 2020 även om det står 2021 i
underhållsplanen.

Entrén till förbundets fastighet på Vasagatan 50 i Stockholm. Foto: Journalistförbundet.

12. Förbundets dotterbolag
Journalistförbundet är moderförening i en koncern med två helägda dotterbolag, SJF:s
Frilansjournalisters Serviceaktiebolag (Servicebolaget) och Tidningen Journalisten AB.
Tidningen Journalisten AB ger ut förbundets medlemstidning Journalisten och tidningen
Finansliv på uppdrag av Finansförbundet. Styrelsen i bolaget består av förbundsordförande,
vice förbundsordförande och en tidigare förbundsstyrelseledamot. VD i bolaget är chefredaktör
Helena Giertta.
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Servicebolaget ger råd till förbundets frilansmedlemmar i deras egenskap av egenföretagare.
Servicebolaget arrangerar också kostnadsfria kurser för i första hand frilansmedlemmar. Andra
medlemmar kan gå kurserna, men då till en avgift.
Samtliga förbundets frilansmedlemmar är också medlemmar i Servicebolaget och betalar en
serviceavgift till bolaget och en reducerad medlemsavgift till förbundet.
Styrelsen i Servicebolaget består av förbundsordförande och tre FS-ledamöter samt två
ledamöter utsedda av Frilans Riks. Styrelsen har dessutom två suppleanter, en utsedd av
förbundsstyrelsen och en utsedd av Frilans Riks.
Journalisterna i Sverige AB har likviderats.

Förbundsstyrelsen med Ulrika Hyllert som ny ordförande och Tomas Backlund som nya vice
ordförande 2019. Foto: Tor Johnsson.

13. Arbetet i förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen utgjordes fram till den 1/2 av Jonas Nordling, ordförande, Ulrika Hyllert,
vice ordförande, ledamöterna Tomas Backlund, Katarina Bjärvall, Anna Flytström, Anders
Forsström, Elisabeth Hedman, Ann Johansson, Jens Krey, Gert Lundstedt, Gabriella Mohoff och
Hanna Nyberg.
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13.1 Ulrika ny förbundsordförande
Jonas Nordling lämnade uppdraget som förbundsordförande för att tillträda en tjänst som
chefredaktör för Dagens Arena den 1/2, och Ulrika Hyllert tog då över uppdraget som
förbundsordförande. Enligt stadgarna utses ny vice ordförande inom FS om vice ordförande
lämnar sitt uppdrag under kongressperioden eller tillträder som förbundsordförande för att
denne lämnat sitt uppdrag. Förbundsstyrelsen utsåg Tomas Backlund som vice ordförande efter
Ulrika Hyllert från och med den 1/2.
Ragnar Forsén har varit ordinarie personalledamot i styrelsen fram till i november, först med
Anna Häggblom som suppleant fram till den 18/2 och därefter med Victoria da Silva som
suppleant. I november ersatte Victoria da Silva Ragnar Forsén som ordinarie personalledamot.
FS höll under året 13 protokollförda sammanträden.

14. Arbetet i arbetsutskottet
Jonas Nordling, Ulrika Hyllert, Tomas Backlund och Gert Lundstedt utgjorde förbundsstyrelsen
arbetsutskott under januari månad. Från den 1/2 utgjordes arbetsutskottet av Ulrika Hyllert,
Tomas Backlund och Gert Lundstedt fram till AU den 22/11, då både Gert Lundstedt och
Hanna Nyberg deltog för överlämnande. Därefter utgjordes AU av Ulrika Hyllert, Tomas
Backlund och Hanna Nyberg.
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer dess
beslut. AU höll 19 protokollförda sammanträden under året.

15. Förbundets revisorer
Revisorer under året har varit Sven Rydén och Hans Zillén med Ragna Fahlander och Tommy
Lundqvist som revisorssuppleanter.
PricewaterhouseCoopers, PWC, med ansvarig auktoriserad revisor Veronica Carlsson var
förbundets revisionsbyrå.

16. Motioner till förbundsstyrelsen
Under året inkom sju motioner till förbundsstyrelsen. Fyra av dessa kom från Frilans Riks, och
handlade om En resepolicy som tar klimathänsyn, Yrkesetiska överväganden när journalistiska
uppdrag kombineras med andra uppdrag, Faktureringstjänst för frilansjournalister och
Samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilanssektioner. En motion kom från två
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medlemmar (Anna Fredriksson och Catharina Ericson Ulfves) och handlade om Att stimulera
miljövänligaste alternativ vid stipendieresor, en motion kom från Mellannorrlands Frilansklubb
och handlade om Intern information, i första hand om upphovsrätt och i andra hand om
företagandets villkor, och en motion kom från en medlem (Anna Liljemalm) och handlade om
Vistelsestipendium i Sverige.

17. Representation
Se bilaga 1

18. Dotterbolag
18.1 Journalisterna i Sverige AB – styrelsen
Likviderat av FS

2018-05-17

Nordling Jonas

Ordförande

Hyllert Ulrika

Ledamot

Backlund Tomas

Ledamot

Bjärvall Katarina

Ledamot

Flytström Anna

Ledamot

Forsström Anders

Ledamot

Hedman Elisabeth

Ledamot

Johansson Ann

Ledamot

Krey Jens

Ledamot

Lundstedt Gert

Ledamot

Mohoff Gabriella

Ledamot

Nyberg Hanna

Ledamot

Forsén Ragnar

Personalledamot

Häggblom Anna

Pers ledamot suppleant

18.2 Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag – styrelsen
Hyllert Ulrika, FS

Ordförande fr o m 2019-02-01
Suppleant

t o m 2019-01-31

Nordling Jonas, FS

Ordförande t o m 2019-01-31

Lundstedt Gert, FS

Ledamot

Bjärvall Katarina, FS

Ledamot

Johansson Ann, FS

Ledamot

Schüsseleder Göran,
Frilans Riks

Ledamot
21

Arpi Agnes, Frilans Riks

Ledamot

Backlund Tomas, FS

Suppleant

fr o m 2019-05-06

Simonsen Henrik,
Frilans Riks

Suppleant

Forsén Ragnar, FK

Personalledamot

Häggblom Anna, FK

Pers ledamot suppleant

Zillén Hans

Revisor

18.3 Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag
– styrelsens kursutskott
Schüsseleder Göran,
Frilans Riks

Ledamot

Arpi Agnes, Frilans Riks

Ledamot

Simonsen Henrik,
Frilans Riks

Suppleant

18.4 Tidningen Journalisten AB – styrelsen
Hyllert Ulrika, FS

Ordförande fr o m 2019-02-01
Ledamot

t o m 2019-01-31

Nordling Jonas, FS

Ordförande t o m 2019-01-31

Lindholm Stephen, FS

Ledamot

Tomas Backlund, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

Nesser Johannes,
Journalisten

Personalledamot

19. Förbundsstyrelsens arbetsgrupper
19.1 Yrkesetiska nämnden
Lundstedt Gert, FS

Ordförande

Tahir Karwan

Ledamot

Turnborn Elin

Ledamot

Kazmierska Natalia

Ledamot

Rolén Thomas,
allmänhetens representant Ledamot
Bennet Justus, FK

Sekreterare

19.2 Yttrandefrihetsgruppen
Nyberg Hanna, FS

Ordförande fr o m 2019-02-01

Hyllert Ulrika, FS

Ordförande t o m 2019-01-31
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Werner Jack

Ledamot

Ten Hoopen Lena

Ledamot

Thoresson Anders

Ledamot

Funcke Nils

Ledamot

Wilöf Olle, FK

Ledamot

Carlén Tove, FK

Sekreterare

19.3 Arbetsgrupp – Avtal 2020
Forsström Anders, FS
Johansson Ann, FS
Dahlskog Katarina, FK
Lif Johan, FK
19.4 Arbetsgrupp för stöd till klubbar i rekryteringsarbetet
Krey Jens, FS
Nyberg Hanna, FS
Carlsson Sara, FK
Flanagan Karttunen Petteri, FK

fr o m 2019-03-18

Lapidus Jacob, FK

t o m 2019-02-28

19.5 Regionala skyddsombud
Anderdahl Markus, FK
Bennet Justus, FK
Carlén Tove, FK
Carlsson Sara, FK
Dahlskog Katarina, FK
Forsén Ragnar, FK
Gillberg Brandt Margaret, FK
Harding Åse, FK
Häggblom Anna, FK
Jonsson Petra, FK
Kuick Lennart, FK
Lif Johan, FK
Tillström Maria, FK
Tolstav Karolina, FK
Wilöf Olle, FK
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19.6 Placeringsrådet
Backlund Tomas, FS

fr o m 2019-02-26

Kollberg Eva-Maria, FK
Lapidus Jacob, FK

t o m 2019-02-25

19.7 Västernorrlands Journalisters Ideella Stiftelse
– styrelse
Näslund Pernilla

Ledamot

Sjöstedt Susanne

Ledamot

Kollberg Eva-Maria, FK

Ledamot

Vahlberg Anita

Ledamot

Rydén Sven

Revisor

Zillén Hans

Revisor

20. Förhandlingsdelegationer
20.1 Förhandlingsdelegation Avtal 2020
Beslutad 2019-12-04
Levin Blekestad Margareta,
Norrtelje Tidning/Mittmedia

Ledamot

Wiman Snäll Erika,
Norrköpings Tidningar/NTM-koncernen Ledamot
Spångberg Jan, Expressen/Bonnier

Ledamot

Lindblad Ahl Johanna,
Sveriges Radio Kalmar

Ledamot

Tolgraven Åsa, UR

Ledamot

Södergren Lisa, Aller Media

Ledamot

Söderberg Noa, Marieberg media

Ledamot

Banozic Victoria, TV4

Ledamot

Fahlander Ragna,
Dalarnas Tidning/Mittmedia

Suppleant

Kowalski Filip,
Filipstads Tidning/NWT Media

Suppleant

Berglund Thomas,
Svenska Dagbladet/ Schibstedt

Suppleant

Dalence Pablo, Sveriges Radio Ekot

Suppleant

Gotlin Malin, SVT Örebro

Suppleant

Lindell Ann-Sofie, Aller Media Malmö

Suppleant
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Gustavsson-Hedberg Mikaela,
Marieberg media

Suppleant

Friskman Ted, TV4

Suppleant

20.2 Samarbetskommittén med Almega Medieföretagen
Lif Johan, FK

21. Representation TCO
21.1 TCO-kongressen
Backlund Tomas, FS

Ombud

Kollberg Eva-Maria, FK

Ombud

21.2 TCO – styrelsen
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

1:a suppleant

t o m 2019-01-31

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

Backlund Tomas, FS

1:a suppleant

fr o m 2019-02-01

Lif Johan, FK

2:a suppleant

fr o m 2019-02-01

Kollberg Eva-Maria, FK

2:a suppleant

t o m 2019-01-31

21.3 TCO – representantskap
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

Backlund Tomas, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

21.4 TCO – Framtidsgruppen
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

21.5 TCO – förhandlingskommittén
Lif Johan, FK
21.6 TCO – förbundssekreterarnätverket
Kollberg Eva-Maria, FK
21.7 TCO-J (samråd förbundsjurister)
Dahlskog Katarina, FK
Carlén Tove, FK
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21.8 TCO – nätverket för arbetsmarknadspolitik och A-kassa
Bennet Justus, FK
21.9 TCO - nätverket för EU-frågor
Carlén Tove, FK
21.10 TCO – globala nätverket
Tillström Maria, FK
21.11 TCO – nätverket för likabehandling
Forsén Ragnar, FK
21.12 TCO:s Kulturpris – jurymedverkan
Forsén Ragnar, FK
21.13 Union To Union – förbundsråd
Tillström Maria, FK
21.14 Union To Union – styrelsen
Nordling Jonas, FS

Presidiet (TCO) t o m 2019-01-31

21.15 TAM-Arkiv-styrelsen
Gillberg Brandt Margaret,
FK

Suppleant

22. Representation PTK
22.1 PTK:s stämma
Backlund Tomas, FS

fr o m 2019-02-01

Hyllert Ulrika, FS

t o m 2019-01-31

22.2 PTK:s överstyrelse
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

Suppleant

t o m 2019-01-31

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

Backlund Tomas, FS

Suppleant

fr o m 2019-02-01

Dahlskog Katarina, FK

Suppleant
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22.3 PTK:s styrelse
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

Lif Johan, FK

Suppleant

22.4 PTK:s förhandlingschefsgrupp
Lif Johan, FK Ledamot
22.5 PTK:s EU-råd
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

22.6 Trygghetsrådets styrelse
Lif Johan (TCO-Ö)

Ledamot (TCO-Ö)

23. Representation med anknytning till samhällsfrågor
23.1 Taltidningsnämnden
Widsell Ulrica
23.2 AF:s Råd för kulturarbetsmarknaden
da Silva Victoria, FK

Ledamot (KLYS)

23.3 AF:s Branschråd för ord och bild
da Silva Victoria, FK

Ledamot

23.4 Svenska Unesco-rådets kommunikationsutskott
Carlén Tove, FK

24. Upphovsrättsorganisationer
24.1 ALIS – styrelsen
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-04-25

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-04-24

Wilöf Olle, FK

Suppleant

Pröckl Eddie

Suppleant/Ordförande

27

24.2 Bild upphovsrätt i Sverige – styrelsen
Wilöf Olle, FK

Ledamot

Lif Johan, FK

Suppleant

24.3 Bild upphovsrätt i Sverige – nämnd för tv-frågor
Wilöf Olle, FK

Ledamot

24.4 Bonus Copyright Access – styrelsen
Backlund Tomas, FS

Ledamot

fr o m 2019-04-24

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-04-24

Wilöf Olle, FK

Suppleant

24.5 Bonus Copyright Access – bildförvaltningsgruppen
Wilöf Olle, FK

Ledamot

Dahlskog Katarina, FK

Suppleant

24.6 Bonus Copyright Access – pressförvaltningsgrupp
Dahlskog Katarina, FK

Ledamot

Wilöf Olle, FK

Ledamot

24.7 Bonus Copyright Access – förhandlingsdelegationen
Wilöf Olle, FK

Ledamot

24.8 Bonus Copyright Access – arbetsgrupp elektronisk publicering
Wilöf Olle, FK

Ledamot

24.9 Copyswede – styrelsen
Wilöf Olle, FK

Ledamot

25. Branschorganisationer
25.1 Medietikens förvaltningsorganisation (MEFO) – styrelsen
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

Backlund Tomas, FS

Suppleant

Carlén Tove, FK

Suppleant

2019-09-11
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25.2 Mediernas etiknämnd (MEN) fr 2020
Johansson Ann, FS

Ledamot

2019-11-07

Ekström Anders, FS

Ledamot

2019-11-07

25.3 Pressens samarbetsnämnd/
Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

Backlund Tomas, FS

Ledamot

fr om 2019-02-01

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

Carlén Tove, FK

Suppleant

25.4 Pressens opinionsnämnd
Gäverth Ola

Ledamot

Johansson Ann

Ledamot

f ro m 2019-07-01

Suppleant

t o m 2019-06-30

Norrby Ann

Ledamot

t o m 2019-06-30

Ekström Andreas

Suppleant

fr o m 2019-01-31

Tenor Carina

Suppleant

fr o m 2019-07-01

Juhasz Toth Hedvig

Suppleant

t o m 2019-01-30

25.5 PP Pension – presidiet
Nordling Jonas

Vice ordförande

25.6 PP Pensions – styrelsen
Nordling Jonas

Vice ordförande

Kollberg Eva-Maria, FK

Ledamot

Rydén Sven

Revisor

25.7 PP Pension – stämman
Carlén Tove, FK

Ledamot

Gillberg Brandt Margaret,
FK

Ledamot

Berg Cecilia, FK

Ledamot

Westh Åsa, FK

Ledamot

Heldt Bodil, FK

Suppleant

Anderdahl Markus, FK

Suppleant

Carlsson Sara, FK

Suppleant

Fungmark Helena, FK

Suppleant
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25.8 PP Pension – fondbolagsstyrelsen
Nordling Jonas

Ledamot

25.9 KLYS – nämnden
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-02-01

1:a suppleant

t o m 2019-01-31

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31

da Silva Victoria, FK

2:a suppleant

25.10 KLYS – arbetsutskottet
da Silva Victoria, FK

Ledamot

25.11 KLYS – valberedningen
Hyllert Ulrika, FS

Ledamot

fr o m 2019-04-24

Nordling Jonas

Ledamot

t o m 2019-04-23

25.12 KLYS – nätverk och arbetsgrupp för upphovsrätt
Wilöf Olle, FK
25.13 KLYS – nätverk för arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor
da Silva Victoria, FK

Ledamot

25.14 KLYS – nätverk för mediefrågor och yttrandefrihet
Carlén Tove, FK
25.15 KLYS – nätverk för skattefrågor
da Silva Victoria, FK
25.16 Mediekampanjen för Dawit Isaak
Forsström Anders, FS
Flanagan Karttunen Petteri, FK

fr o m 2019-03-18

Lapidus Jacob, FK

t o m 2019-02-28

25.17 Kalityfonden, nedlagd 2019-01-23
Nordling Jonas, FS

Ledamot

Kollberg Eva-Maria, FK

Kassör

Rydén Sven

Revisor
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26. Utbildningsorgan
26.1 Föreningen Pressinstitutet – styrelsen
Bennet Justus

Ledamot

Ahlqvist Stefan

Revisor

26.2 Södertörns högskola – branschråd
Vakant

27. Stipendieorgan
27.1 Journalistfonden för vidareutbildning – styrelsen
Gäverth Ola

Ledamot

Johansson Maria

Suppleant

Rydén Sven

Revisor

27.2 Pressinstitutets representant i Journalistfonden – styrelsen
Bennet Justus, FK

Suppleant

27.3 Sveriges Tidskrifters/Journalistförbundets tidskriftsstipendier
Lindholm Stephen

28. Försäkringar
28.1 Folksam Saks bolagsstämma, TCO
Lindholm Stephen

Ledamot

Lif Johan

Suppleant

28.2 Försäkringskommitté med Bliwa
Backlund Tomas, FS
Kollberg Eva-Maria, FK
Ehn Holmström Elisabeth, FK
Nordling Jonas, FS

t o m 2019-01-31
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28.3 Bliwa fullmäktige
Kollberg Eva-Maria, FK

Ledamot

Ehn Holmström Elisabeth,
FK

Suppleant

28.4 Försäkringskommitté med Gefvert
Lif Johan, FK

Ledamot

Schüsseleder Göran

Ledamot

da Silva Victoria, FK

Adjungerad

29. Internationella organisationer
29.1 EFJ – Finance Commisson
Kollberg Eva-Maria, FK

Ledamot

29.2 EFJ – Authors Rights Expert Group, AREG
Wilöf Olle, FK

Ledamot

29.3 EFJ – Freelance Expert Group, FREG
Bjärvall Katarina, FS

Ledamot

Lundstedt Gert, FS

Ledamot

29.4 IFJ – Executive Committee
Nordling Jonas

Ledamot

t o m 2019-06-14

29.5 NJF – presidiet
Hyllert Ulrika, FS

President fr o m 2019-09-06
Ledamot fr o m 2019-02-01

Backlund Tomas, FS

Vice president fr o m 2019-09-06
Ledamot fr o m 2019-02-01

Carlén Tove, FK

Generalsekreterare fr o m 2019-09-06

Nordling Jonas, FS

Ledamot

t o m 2019-01-31
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30. Journalisternas arbetslöshetskassa
30.1 Styrelsen
Widsell Ulrica

Ordförande

Backlund Tomas

Vice ordförande

Höök Lovisa

Ledamot

Gjerdinen Thomas

Suppleant

31.1 Remisslista
Se bilaga 2

32.1 Arvoden till styrelse, revisorer och
kanslichef
Se bilaga 3
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