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Kom och träffa advokat Jennie Kastberg, Föreningen Medias
juridiska rådgivare, på medlemsmötet den 15 augusti 2016.
Foto: Max Adolfsson

– Det är viktigt att veta vilka rättig
heter man har som upphovsman,
menar hon.
Hon är advokat och delägare på
Ramberg Advokater, Malmö, och har
uppdrag inom framför allt film- och
mediebranschen.

U

nder många år har Jennie Kastberg varit föreningen Medias
juridiska rådgivare och vid några tillfällen har medlemmar berättat i Nytt
från Media om den hjälp de fått av
Jennie. Senast var det i nummer 5
2014 som Media-medlemmen och
filmaren Björn Carlgren berättade
om den hjälp han fick av Jennie
sedan han fått reda på att ett unikt
råmaterial som han filmat i slutet av
1980-talet använts i en pitch av två
etablerade dokumentärfilmare.

Jennie är särskilt inriktad mot immaterialrätt och kommersiella avtal.
Hon kan hjälpa till i frågor kring upphovsrätt, avtal, förhandlingar, arbetsrätt med mera.

Jennie föreläser regelbundet om upphovsrätt, varumärken, licensavtal och
andra kommersiella avtal. Och nu
kommer hon till föreningens medlemsmöte i augusti för att ge tips om
exempelvis vad man bör tänka på när
man tecknar avtal med uppdrags
givare, hur du tar tillvara dina immateriella rättigheter. Hon kommer också
att svara på medlemmarnas frågor.
Så tag fram kalendern och boka in
den 15 augusti! Medlemsmötet kommer att hållas i Stockholmsområden på
eftermiddagen. Styrelsen kommer att
meddela exakt tid och adress så snart
lokalen är bokad – Så håll utkik på
mailen samt på hemsidan!
Behöver du juridisk rådgivning?
Nyttja då medlemsförmånen med en
gratis halvtimme genom att maila din
fråga till juridik@foreningenmedia.se.
Dock med brasklappen att Jennie
under sin semester i juli har svårt att
svara på mail.
Gunnel Olausson
www.foreningenmedia.se

ordfrande
har ordet

Förändring i
styrelsearbetet

P

å grund av ökad arbetsbelastning har jag inte
möjlighet att delta på styrelsemöten samt aktivt verka för
föreningen i samma utsträckning som tidigare.
Därför har vi enligt styrelsebeslut låtit Patric Lindén fortsättningsvis vara sammankallande. Då Per Axel Nordfeldt
och jag tecknar Föreningen
Media enskilt, finns det inget
hinder i styrelsearbetet.
Per Axel har även gått in
som handläggare för presslegitimationer.
Jag kvarstannar som ansvarig
utgivare och är även fortsättningsvis ytterst ansvarig för
styrelsearbetet.
Då sommarens semester
tider n
 ärmar sig, önskar jag er
alla en trevlig sommar!
Curt
Foto: Privat

Sensommarens
kanske viktigaste möte
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Foto: Patric Lindén

Uppdatera mera
Har du börjat få påminnelse med posten om att
du inte betalat Medias kvartalsfaktura, utan att
du har sett någon faktura i e-posten?

S

ådant kan hända om du har glömt att ändra din e-adress
till den aktuella. Medias kvartalsfakturor skickas till
mejladressen som står på medlemmens egen sida. Upp
daterar du slipper du påminnelseavgiften.
Om du inte varit inne på ditt Mediakonto sedan du
skapade det kanske du även behöver uppdatera andra uppgifter. Exempelvis telefonnumret – snart kommer styrelsen
att skicka SMS-påminnelser om du glömt betala kvartalsfakturan, så det är väldigt bra om vi har ditt rätta nummer.
Företagets profil Har du fyllt i vad ditt företag fokuserar
på, på ditt Mediakonto? Om styrelsen sätter ihop en
paneldiskussion är det ju alldeles utmärkt för oss att veta
vilka som är experter i olika ämnen. Eller om vi söker
medlemmar som kan hålla föredrag om ett specifikt
ämnesområde. Det kan också vara så att någon medlem
söker kontakt med en kollega inom samma verksamhetsområde.
Catarina Berggrén

Vi hälsar vår nya medlem
Fredrik Nyman, Stockholm, välkommen
till Föreningen Media!

Vill du vara med
och påverka?
Föreningen Media söker ny valberedning

V

id senaste årsstämman fick styrelsen i uppdrag att
söka efterträdare till Malcolm Dixelius, Gunnel
Olausson och Staffan Obel inför valberedningen 2017.

Valberedningen har en mycket viktig roll. Arbetet innebär att skapa en fungerande styrelsegrupp som arbetar bra
tillsammans och utvecklar Föreningen Media.
Uppdraget handlar om att kontakta medlemmar som
kan tänka sig ingå i Medias styrelse. Information och förslag på personer som visat intresse tidigare lämnas av den
tidigare valberedningen.
Valberedningen ska hitta personer som är representativa
för föreningens olika medlemmar och som bidrar med
kunskaper samt erfarenheter.
Du som gärna vill ingå i valberedningen för att hitta
dessa personer anmäler ditt intresse genom att maila
kontakt@foreningenmedia.se före den 1 september 2016.
Styrelsen

Möjlighet att hyra samlingslokal

B

orgargillets lokal på Nybrogatan 60, Stockholm,
där Föreningen Medias senaste årsmötet hölls, har
tre rum och ett fullt utrustat kök som kan hyras för
olika sammankomster, från privata fester till exempelvis event med föredrag eller boklansering.
Pris för Föreningen Medias medlemmar är från
3 000 kronor (ingen moms tillkommer).
Föreningen Medias medlemmar har möjlighet att
hyra lokalen utan att vara medlemmar i Borgargillet.
Vid stora sällskap om max 60 personer samt nyttjande av lokalens alla tre rum, allt porslin, dator med
mera, gäller det lite högre beloppet 4 500 kronor
(ingen moms tillkommer).
Borgargillet upplåter lokalen till dessa fasta priser

oavsett antal timmar. Man har rätt att beställa dit egen
catering och ta med all dryck. Städning måste man
ombesörja själv eller beställa via Borgargillet.
Intresserad? Kontakta undertecknad på mobil
070-726 11 30 eller epost info@holomedia.se.
Mona Forsberg
Länkar för mer info

http://www.borgerskapet.se/stockholms-borgargille/

http://www.borgerskapet.se/mote-med-thomas-olrog/
http://www.foreningsarkiven.a.se/media/6641/
studiebes_k_p__stockholms_borgargille.pdf
(man kan boka ett museibesök mot viss kostnad)

Foto: Anne Haavisto

Foto: Privat
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Nytt från Media slår ett slag för
föreningens medlemmar och våra skilda
yrkeskunskaper. Denna gång har turen
kommit till Anne Haavisto.

mediamedlemmen:

Sångerskan och låtskrivaren
som blev frilansjournalist
När tidningen Stockholm City* sökte 20-åriga krönikörer fick 32-åriga Anne Haavisto jobbet.

J

ag fick en dotter i den vevan (2003) och skrev krönikor
i City varannan vecka. Det blev avstampet till att jag
började skriva för Föräldrar och barn och Mama och snart
hade jag fullt upp, säger Anne Haavisto som under många
år kunde försörja sig som frilansjournalist.
Vägen till frilansjournalistiken var inte helt rak, även om
Anne också tidigare hållit en penna i sin hand. Under många
år var hon i musikbranschen, både som sångerska och låtskrivare. Anne spelande in en egen skiva som hon åkte runt
med till många bolag. Men genombrottet kom aldrig.
– Jag tror att jag inte hade tillräckligt självförtroende, säger hon.
Anne hamnade på en mediekurs i Stockholm och sedan
sökte hon in på journalistutbildningen på Ädelfors Folkhögskola i Vetlanda.
*) Stockholm City (ofta kallad enbart City) var en Bonnier-ägd
gratistidning som delades ut i Storstockholm mellan åren 2002
och 2011.

– Då upptäckte jag att jag kunde skriva! Och att jag
väntade barn.
Ett semestervikariat på Aftonbladet hann hon med i
den vevan, sen har det varit fokus på frilansandet.
– När jag fick min son 2006 åkte jag direkt från BB till
kontoret och skrev. Det var mycket barn- och familjetema
på den tiden. Seden började jag även skriva om träning
och hälsa i bland annat Må bra.
Anne skriver numer många personporträtt, det kan vara
viktresor men också andra livsöden som till exempel cancer,
en förälder som tagit sitt liv, alkoholproblem.
– Möten med människor och att intervjua är roligt. Det
blir en livsstil, att träffa människor och skriva om det jag
tycker är intressant. Och jag gillar arbetet med att sedan få
ihop det till en bra text.

Fram tills för två år sedan kunde Anne försörja sig på
sitt frilansande men 2014 förlorade hon en stor kund.
– Det blev mindre och mindre jobb, fler och fler frilanForts. på nästa sida.
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Forts. från sid 3.
sare som konkurrerade om uppdragen, tjafs om arvoden.
Bloggarna tog också en del jobb.
– Tidigare har 90 procent av mina uppdrag varit egna
idéer, men det fungerade inte längre.
Anne började arbeta inom hemtjänsten i Vallentuna 3–4
dagar i veckan.
– Det blev en välbehövlig grundförsörjning. Det är också ett trevligt jobb och roligt att få kollegor. Härligt med
de möten med människor som själva arbetet ger!
Hon bestämde sig för att gå ur Media där hon varit
medlem i cirka fem år. Men efter att ha hört om Content
Central så bestämde hon sig för att pröva dem och fortsätta medlemskapet. Men det har inte blivit några jobb
sålda den vägen ännu.
– Jag har enormt mycket texter, men då jag gör känsliga
personintervjuer så det är inte bara att lägga upp dem igen
till försäljning, utan det krävs en hel del jobb kring det,
bland annat att kontakta den intervjuade och få den att
ställa upp på detta. Ofta har jag skrivit texten för en
specifik tidning som vill ha ensamrätt en tid.

igen – från Expressen, Må bra och branschtidningar.
– Det blev en ketchupeffekt så jag har knappt hunnit
arbeta inom hemtjänsten under våren, avslutar Anne glatt.
Gunnel Olausson
Korta fakta om Anne Haavisto

• Född i Ulleborg, Finland. Pratar finska och har gjort ett
reportage på finska om svenska pappors föräldraledighet.
• A-skattare sedan 2003. När uppdragsgivarna på senare
år börjat kräva faktura har hon fakturerat via Frilans
Finans, som hon trycker är bra då hon slipper allt
pappersarbete.
• Var med i SJF men tyckte avgifterna var för höga och
gick istället med i Föreningen Media, främst för att få
presskort.

• Kommer inte på medlemsmöten – har fullt schema och
det tar tid att resa in till Stockholm.
• Sambo och två barn.

• Tycker att en av plussidorna med att vara frilansare när
man har barn är att kunna ta långa sommarlov.

• Måste alltid ha en resa i sikte – på sista tiden har hon
rest till europeiska storstäder med sin mamma. London
är favoritstaden.

Glädjande nog har Anne fått mer och mer uppdrag

Lägesrapport mentorsprogrammet

I

samarbetsprojektet med Ung Media har fem
mentorer och adepter nu matchats. Några adepter
har träffats.
– Nätverk har haft en betydande roll i mitt yrkesliv.
Därför kändes det naturlig att knyta mig till mentorsprogrammet också. Alla jobb jag har idag är tack vare
till hållbara kontaktnät, säger Emin, en av Ung
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Ansvarig utgivare: Curt Weinzel
Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@fgo.nu
070-520 26 66
Curt Weinzel, ordförande,
handläggare presskort, 070-632 71 41

Medias adepter:
Sandra Rönnsved, Ung Medias ordförande, tycker
att Mentorsprogrammet är ett positivt projekt. Ung
Media kommer att ha en utvärdering längre fram, och
Sandra är i dagläget optimistisk till att fortsätta programmet.
Mona Forsberg

Catarina Berggrén, vice ordförande
070-512 13 97

E-post kontakt@foreningenmedia.se

Per Axel Nordfeldt, kassör, handläggare
presskort, 070-577 81 67

Facebook Föreningen Media (öppen
grupp) och Föreningen Medias medlemsdiskussioner (sluten grupp)

Mona Forsberg, sekreterare
070-726 11 30
Patric Lindén, säkerhetsansvarig presskort, 073-772 04 71
Caroline Campbell, suppleant,
076-703 95 36
Per-Ola Olsson, suppleant,
070-469 95 24
Daniel Hånberg Alonso, suppleant,
070-464 35 21

Webb www.foreningenmedia.se

Kansli

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800
Bankgiro 832-9468
Medias rådgivare

datasupport@foreningenmedia.se
ergonomi@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se

