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Forts. på nästa sida.

Hjälp till med nätverkandet!
Det är tufft att vara frilansare och 

egenföretagare i dag. Med en 
mediemarknad i snabb förändring är 
det svårt att ha koll på läget. 
Gränserna mellan journalistik och 
marknadsföring blir alltmer flytande 
och vi har vant oss vid att material på 
nätet är gratis trots att någon ändå 
alltid betalar. Hur tar man sig fram i 
detta landskap där gamla regler inte 
gäller längre och nya inte etablerats?

I detta läge behöver vi ständiga 
samtal om hur man agerar, vilka er-
sättningsnivåer som är rimliga, hur 
man säljer sina idéer och mycket mer. 
Nätverk är ovärderliga. Du som är 
medlem i Media – ta med dina kolle-Josefin Olevik, Mediamedlem, Håkan Söderberg, styrelseledamot och Christina Zaar, 

ordförande, berättade om Media och nätverkade under Frilansdagen.
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Det du inte visste om Teliasonera-affären

Joachim Dyfvermark berättar om 
resan fram till avslöjandet av Telias 

affärer i flera diktaturstater österut. 
För detta reportage i Uppdrag Gransk-
ning fick han och kollegerna Sven 
Bergman och Fredrik Laurin Guld-
spaden 2012 i kategorin Riks-tv.

Joachim Dyfvermark ger sin be
rättelse tisdagen den 28 maj, kl. 17.30 
på Café Farbror Nikos, Katarina
vägen 18 på Södermalm i Stockholm 
(mitt emot OK-macken vid Slussen)

Din föranmälan behöver Före-
ningen Media senast den 23 maj, 
helst tidigare. Då lokalen är bokad 
som slutet sällskap beställer vi mat, 
vin och fika i förväg. Därför behöver 
Media också få veta om du tänker äta 

och/eller ta ett glas vin (som är sär-
skilt uttänkt till maträtten) eller bara 
ta en fika.

•	 Smörgås med kaffe: 40 kronor.

•	 Sallad med grekiska filodegspajer 
och kaffe: 90 kr.

•	 Ett glas vitt vin som passar till den 
grekiska filodegssalladen: 60 kr/glas.

Eventet är för Föreningens Medias 
medlemmar, men du får gärna ta med 
dig en kollega som ännu inte hunnit 
bli medlem. Ange i anmälan om du 
tar med dig någon. Mejla anmälan 
till: info@christinazaar.se

Och du – Boka din plats redan idag, 
platserna lär gå åt! 
Välkommen!

Styrelsen
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gor, delta i samtalet och hjälp till att 
skapa nya och fungerande regelverk!

På Poppius frilansdag berättade vår 
medlem Josefin Olevik inför fullsatt 
auditorium om hur hon arbetar. Hon 
gav konkreta exempel på hur hon 
förbereder sina jobb, hur hon säljer in 
dem och vad hon tar betalt. Ett gott 
exempel på hur man generöst delar 
med sig. Så kan Media fungera!

Nu har det gått drygt två månader 
sedan Media hade årsmöte och den 
nya styrelsen valdes. Sedan dess har 
vi haft två styrelsemöten och bland 
annat fördelat arbetsuppgifter.

Catarina Berggrén valdes till kassör 
redan på årsmötet. Hon ansvarar 
också för medlemsregistret eftersom 
de uppgifterna är knutna till varandra. 
Nya medlemmar ska föras in i regist-
ret och om det strular med fakturor, 
vilket kan hända, kontrollerar hon 
vad som inträffat och framför allt hur 
det rättas till.

Patric Lindén tar hand om hemsidan 
och har startat facebook-gruppen 

Föreningen Media. Du som har ett 
facebook-konto – se till att ansluta 
dig till gruppen för där kommer in-
formation från föreningen och vi 
hoppas att den också ska bli ett fo-
rum där medlemmar kan utbyta erfa-
renheter och diskutera. 

Patric fortsätter också som säker-
hetsansvarig för presskorten. Det inne-
bär att han ser till att de medlemmar 
som får presskort verkligen arbetar 
som journalister, ett viktigt uppdrag 
eftersom presskortet också gäller som 
legitimation både i Sverige och inter-
nationellt.

Anna Skaldeman får huvudansvaret 
för presskorten tillsammans med Pa-
tric. Hon kommer att ta över min 
uppgift att meddela när presskorten 
är levererade och komma överens 
med medlemmarna om när de kan 
hämta dem på Tidskriftsverkstaden 
vid Telefonplan i Stockholm där 
 Medias säkerhetsskåp står.
 
Monica Antonsson, Lars-Eric Sjö-
lander och Håkan Söderberg har inga 
specifika uppgifter men kommer inte 
att vara sysslolösa. Lars-Eric förde 
protokollet vid senaste styrelsemötet 

och har erfarenheter från andra medie-
grupper som vi kan få nytta av. Håkan 
hade ansvaret för vårt deltagande i 
Frilansdagen på Poppius Journalist-
skola den 7 maj. (Han skriver också 
om Frilansdagen här i nyhetsbrevet.)

Vårt första egna arrangemang är 
träffen den 28 maj då vår medlem 
Joachim Dyfvermark berättar om ar-
betet med Teliasoneras affärer i dik-
taturländer i öst. Han och kollegorna 
Sven Bergman och Fredrik Laurin 
fick Guldspaden förra året för sitt ge-
nomarbetade reportage i Uppdrag 
Granskning i SVT. Visserligen är maj 
en fullspäckad månad för de flesta, 
men vi ville så gärna hinna med åt-
minstone ett eget evenemang utöver 
Frilansdagen under vårsäsongen. 
Kom och lyssna på vad Joachim har 
att berätta!

Vi har lite 
planer för hösten 
men inte fler än 
att vi mycket 
gärna tar emot 
tips och önske-
mål från alla 
medlemmar!

Christina Zaar

www.foreningenmedia.se

Forts. från sid 1.

En liten påminnelse till dig som 
betalar moms en gång per år

Du har väl inte missat att 2 maj 2013 var sista tillfället 
för de företag som har årsmoms att redovisa momsen i 

inkomstdeklarationen. I framtiden ska alla företag, oavsett 
form, redovisa momsen i en mervärdesskattedeklaration 
(momsdeklaration). För inkomståret 2013 ska denna senast 
lämnas till Skatteverket den 26 februari 2014.

Precis som tidigare kan företag även fortsättningsvis 
välja att redovisa och betala momsen per månad, kvartal 
eller år, under förutsättning att företaget har ett beskatt-
ningsunderlag som understiger en miljon kronor.

Samtidigt byter den tidigare Skattedeklarationen namn 
till Momsdeklaration och Arbetsgivardeklaration. Det 
innebär dock ingen förändring, utan är som det varit tidi-
gare för företag som redovisat moms och skatt i skattede-
klarationen. Företag med årsmoms kommer som tidigare 
att göra sin Arbetsgivardeklaration (om företaget har an-
ställda) och betala sin preliminärskatt månadsvis.

När det gäller inbetalning av debiterad preliminärskatt 
så ska företag som har brutet räkenskapsår numer betala 
skatten i anslutning till beskattningsåret (räkenskapsårsvis) 
istället för kalenderårsvis. GO

evenemangstips

Utställning: Imogen Cunningham
24 maj–8 september 
Den första större utställningen i Sverige av Imogen 
Cunninghams fotografier, med omkring 200 verk 
från 70 års konstnärskap. Imogen Cunningham 
(1883–1976) var en av pionjärerna inom det ameri-
kanska 1900-talsfotografiet och har inspirerat senare 
fotografer, som Sally Mann och Robert Mapple-
thorpe. Som fotograf och arbetande kvinna stack 
hon ut i sin generation. Hon fotograferade sin familj, 
naturen, stilleben, gatuscener och nakenbilder.

Tid och plats: 24 maj–8 september,  
Kulturhuset, Galleri 3, våning 3, Stockholm.
www.kulturhuset.se 
Pris: Fri entré.
I samarbete med Fundación Mapfre och La Fábrica, 
curator Celina Lunsford. 
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http://www.kulturhuset.se


Många tog chansen att inspireras 
Hundratals personer kom till Frilansdagen som i maj arrangerades för tredje året  
av Poppius journalistskola.

Det var ett digert program som be-
sökarna bjöds. 

Bland föreläsarna fanns journalist-
profiler som Stina Lundberg Dabrow-
ski, Johan Croneman, Josefin Olevik 
och Annina Rabe. 

Utöver det fanns miniseminarier 
som exempelvis ”Så säljer du frilans-
jobb” och ”Kulturfrilans – himmel 
 eller helvete?”

Varje år utses också Året Frilansjour-
nalist. Årets pristagare blev Johanna 
Frändén, frilansjournalist med fotboll 
som specialområde och dessutom med 
Zlatan Ibrahimovic i ständigt fokus 
och därmed bosatt i Paris.

Tidigare vinnare har varit kunga-
avslöjaren Tomas Sjöberg och den då 
fängslade duon Martin Schibbye och 
Johan Persson.

– Om man tänker på vilka som har 
vunnit tidigare år, en person höll på 
att avsätta monarkin och de andra två 
har suttit i etiopiskt fängelse i 14 må-
nader så känner jag mig väldigt öd-
mjuk, sa Johanna Frändén vid prisut-
delningen.

Motiveringen för Johanna Frändén 
löd: ”Genom professionell och in-
sikts full rapportering från en mans-
dominerad värld, har hon tagit fot-
bollen närmare publiken. På bara 
några få år har hon etablerat sig som 
en av landets främsta frilansreportrar i 
både tidningar och tv”.

– Det här var både den första kvin-
nan och sportjournalisten som fick 
priset. Det är extra kul, sa Poppius 
journalistskolas rektor Annicka Flovin.

Under Frilansdagen erbjöds också 
hågade utställare att finnas på plats 
En av dem var Föreningen Media.

Ordförande Christina Zaar och 
styrelseledamöterna Patric Lindén 
och Håkan Söderberg fanns på plats 
under dagen och träffade en hel del 
nyfikna som ville veta mer om vår 
förening.

– Det känns bra att vi är här 
på  Frilansdagen som lockar många 
frilansande journalister som är en 
viktig målgrupp för oss, säger Håkan 
Söderberg.

Pressens pensionskassa, Fojo, Svens-
ka Journalistförbundet, Journalisthjäl-
pen, SCB och Sveriges tidskrifter fanns 
bland övriga utställare den här dagen 
som redan hunnit bli en tradition.

Håkan Söderberg

www.foreningenmedia.se

Stina Dabrow ski 
(ovan) berättade 
bland annat att 
grundlig research 
och att aldrig ge 
upp varit viktigt 
för hennes fram
gång som inter
vjuare. 

En mycket öd
mjuk Johanna 

Frändén (t h) tog 
emot priset Årets 

Frilansjournalist.
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Många deltagare kollade in vad Före
ningen Media erbjuder.



Nytt från Media
ansvarig utgivare: Sten erik Jensen
redaktör: Gunnel olausson
gunnel.olausson@foreningenmedia.se

Styrelsen
christina Zaar, ordförande 
076-106 56 00 
christina.zaar@foreningenmedia.se

catarina berggrén, kassör 
08-34 47 91 
catarina.berggren@foreningenmedia.se

Patric Lindén  
073-772 04 71 
patric.linden@foreningenmedia.se

Lars-eric Sjölander 
08-556 00 185 
lars-eric.sjolander@foreningenmedia.se

anna Skaldeman 
073-671 56 55 
anna.skaldeman@foreningenmedia.se

håkan Söderberg 
070-548 90 87 
hakan.soderberg@foreningenmedia.se

Kansli
föreningen Media, c/o Kansliet, 
 enhagsslingan 6, 187 40 täby
08-501 26 800
kontakt@foreningenmedia.se

Medias rådgivare
datasupport@foreningenmedia.se 

ergonomi@foreningenmedia.se

juridik@foreningenmedia.se  
(föräldraledig men svarar på mail inom 
några dagar)

Plusgiro 831 77 40-2 
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evenemangstips
Här är några kommande evenemang i olika prisklasser.

Street Photography – gatufotografering
25–26 maj
Helgkurs för den som vill fördjupa sina fotokunskaper 
och bli bättre på att fånga ögonblicket. Praktiska öv-
ningar i stadsmiljö varvas med teoretiska genomgångar. 
”Du fördjupar din kunskap i hur du får arkitektur, 
 linjer, djup och människor att samspela i balans.”

Arrangör: Folkuniversitetet. www.folkuniversitetet.se 
Kursledare är Marcus Johans son.
Tid och plats: 25–26 maj, kl. 10.00 - 16.30,  
Kungstensgatan 45, Stockholm.
Pris: 2 350 kr.
Förkunskaper och material: Grundläggande fotogra-
fiska kunskaper. Egen digitalkamera med manuella in-
ställningsmöjligheter krävs.

Säker på nätet – så utnyttjar du webben utan risk
27 maj
”Heldagskurs om hur man praktiskt säkrar sin digitala 
närvaro som journalist. Under dagen kommer deltagarna 
att komma igång med kryptering av mejl, samt få tips 
och strategier för källskyddshantering, användning av 
molntjänster mm.”

Arrangör: Föreningen Grävande Journalister.  
www.fgj.se  
Kursledare är Sus Andersson med mångårig erfarenhet 
av IT-frågor och digitalt källskydd samt Mikael Grill 
Pettersson som länge föreläst om webbnytta för jour-
nalister.
Tid och plats: 27 maj, kl. 09.00–16.00, Stockholm.
Pris: 2 900 kr + moms. Medlemspris för FGJ:s med-
lemmar 2 500 kr + moms.
Förkunskaper och material: Normal datorvana. Med-

tag egen dator. Boken Digitalt källskydd – en intro-
duktion, delas ut vid kurstillfället.

Reportageteckning/illustration
15–16 juni
”En teckningskurs i konsten att med några få enkla 
snabba sammansatta streck, fånga ett motiv i ögon-
blicket på papper, till ett textsammanhang – reportage, 
kring ett ämne för till exempel dagstidningar.”  
Teori varvas med praktik.

Arrangör: Folkuniversitetet. www.folkuniversitetet.se 
Kursledarna är konstnärer med gedigen utbildning i 
ämnet.
Tid och plats: 15–16 juni, kl. 10.00-16.00,  
Kungstensgatan 45, Stockholm.
Pris: 1 250 kr. Materialkostnad tillkommer.
Förkunskaper och material: Alla som är intresserade 
av teckning och illustration är välkomna, inga förkun-
skaper krävs, handledning utifrån var och ens nivå. 
Material ingår inte.

Bloggskolan
”Hur kan du synas och höras i bruset på nätet? Hur 
gör du för att ta din blogg från hobby till jobb och 
göra business?” Bloggskolan är en digital kurs för den 
som vill starta en blogg eller utveckla en redan befint-
lig. Genom 88 sidor och 10 filmer guidas deltagarna 
av internetforskaren Annakarin Nyberg och grundarna 
till två av Sveriges största bloggar Underbara Clara 
och Trendenser.

Arrangör: www.bloggskolan.natkurs.se 
Pris: 149 kr inklusive moms, för tillgång till kursen i 
90 dagar.

http://www.folkuniversitetet.se
http://www.fgj.se
http://www.folkuniversitetet.se
http://www.bloggskolan.natkurs.se

