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Mentorsprojektet i gång
Foto: Patrik Gren

ordfrande har ordet
Har bestämt mig för att denna gång lämna över ordet till
Catarina Berggrén som har tagit ett stort ansvar i mentors
projektet och där varit både pådrivande och drivande.
Curt

Vårt upprop till medlemmarna att engagera sig
som mentorer till föreningen Ung Media (UM)
gav ett bra resultat. Åtta garvade frilansar och
egna företagare anmälde sig för att hjälpa till
med olika medieprojekt som drivs av ungdomar
i gymnasiet och på högskolan/universitetsnivå.

M

entorerna fick beskriva sin näringsverksamhet och
om de hade speciella önskemål om sin adepts om
råde eller projekt. Trojkan Caroline Campbell, Mona Fors
berg samt undertecknad satte därefter samman en liten
informativ text om mentorskapet till adepterna. Samt en
text till mentorerna om hur mentorsträffarna kan läggas
upp. Tipsen är inget obligatorium utan vi lär få se flera
olika sorters mentorskap.
UM:s förbundsordförande Sandra Rönnsved och för
bundskassören Patrik Gren, hade goda förhoppningar in
för mentorsprojektet när Föreningen Medias styrelse
träffade dem den 18 augusti.

De åtta, nio medlemmar inom UM som får en mentor
kommer att plockas ut bland dem som genom olika projekt
har visat stort intresse för att jobba med olika medier.
UM-medlemmarna får ansöka om en mentor via ett
google-formulär under oktober och i november utses
adepterna. UM har drygt sjutusen medlemmar så det blir
en diger uppgift för UM-styrelsen.
Förutom Rönnsved kommer Desirée Widell, förbunds
sekreterare i UM, att hålla i mentorsprogrammet. Dessa
två driftiga tjejer genomför en utbildning för adepterna i
början av november, då adepterna får kontaktuppgifter till
sina respektive mentorer.

Patrik Gren, förbundskassör, och Sandra Rönnsved, förbunds
ordförande, i Ung Media.
Därefter tas kontakter mellan adept och mentor och
den 20 november genomför UM sin kongress samt har en
utbildning i yttrande- och tryckfrihet i Upplands Bro. Hit
kommer även mentorerna att inbjudas för att berätta om
sin verksamhet och om mentorskapet. Ung Media hoppas
förstås att åtminstone några av mentorerna har tid att
komma och bjuder på resan.
Självklart ställer mentorerna upp för att ge av sin kunskap
och erfarenhet till ungdomarna. Men säkert kommer även
mentorerna att lära sig något, så som erfarna mentorer
hävdar att de brukar göra.
Vi fick under mötet med Ung Media veta att flera av
deras medlemmar har fått mediepriser för skoltidningar.
Ung Medias tusentals medlemmar engagerar sig i hela
mediespektrumet, inte minst alla nya medieformer.
Vi i Föreningen Medias styrelse kommer förstås att dra
erfarenheter av det här mentorsprojektet tillsammans med
Ung Media. Förhoppningsvis kan vi även internt komma
igång med mentorer till våra egna, yngre medlemmar!
Catarina Berggrén
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medlemsmte 5 november:

E-bokföring vs bokföringsbyrå
Att sköta sin egen bokföring eller anlita någon, blir temat för medlemsmötet
torsdag den 5 november. Kom gärna med dina frågor och synpunkter. Föreningen håller
med kvällsmacka och fika till självkostnadspris.
Skatt Momsredovisning Resultaträkning
Balansrapport Omsättning Skattekonto
Verifikat Vinstmarginal Årsredovisning
Förvaltningsberättelse Bank Rörelsekostnader Inventarier Eget kapital Lön
Bokslut Skulder Anläggningstillgångar

Ä

r du en av dem som redan sköter
din bokföring med hjälp av ett
e-bokföringsprogram? Sådana finns
det en hel del av, framför allt genom
bankerna. Eller låter du någon bok
föringsbyrå sköta din administration
så att du kan ägna viktig tid åt själva
näringsverksamheten? Oavsett vilket
tror vi att medlemsmötet torsdag den
5 november blir mycket intressant.
Ett par medlemmar som använder
sig av e-bokföringsprogrammet
Speedledger kommer att inleda om
sina erfarenheter. Vi lovar att det har
varit både med- och motgångar med
att komma igång!

Vad?
Medlemsmöte om e-bokföring vs
nygammal bokföringsbyrå.
Var?
Evolveras, Maria Trappgränd 4
(Södermalm i Stockholm, T-bana
Slussen)

När?
Torsdag den 5 november klockan
18.00-21.00. Kom gärna tjugo minuter före om du vill ha fika
så att vi kan sätta igång snabbt.
Anmälan?
Senast tisdag den 3 november till
cattis.berggren@gmail.com som går
till kassören Catarina Berggrén.

Om du har erfarenheter från andra
e-bokföringsprogram vore det intres
sant att höra om dem. Mejla då helst
undertecknad och berätta vilket pro
gram du vill ta upp så att vi kan för
bereda oss på bästa sätt inför mötet.
Efter genomgång och diskussion

om e-bokföring kommer vi att få höra
mer om ett annat, nygammalt, sätt att
sköta administrationen.
Thomas Cembraeus från företaget
Evolveras berättar om sin affärsidé
(vars taxor för övrigt är utarbetade
efter att vissa medieföretagare inte
tjänar storkovan).
Evolveras sköter allt från att driva
in betalning från motspänstiga upp
dragsgivare till kontakter med Skatte
verket etc. Det enda du måste göra
själv är att skicka dina kvitton till
Evolveras.
För sitt jobb tar Evolveras sex
procent av omsättningen i betalt.
Med ett tak på cirka 35 000 kronor
vid en omsättning av drygt 600 000
kronor. Läs mer på evolveras.se – vi
träffas i företagets lokaler på Söder
malm i Stockholm. Se faktarutan.
Catarina Berggrén

Fakturaförvirring vanlig
Flera medlemmar har de senaste månaderna
varit så generösa att de betalat sina kollegors
kvartalsfakturor ...

J

a, så kan det faktiskt bli om du i stället för att kopiera
fakturanumret från fakturan, skriver in det siffra för
siffra. Felen har uppdagats efter att de berörda medlem
marna fått påminnelser.
När medlemmen hör av sig och protesterar mot på
minnelser ber jag alltid att få se en skärmdump av den
gjorda inbetalningen från medlemmens bankkonto. Varvid
jag ofta kan konstatera att fakturanumret inte stämmer.
Andra gånger har medlemmen betalat fakturan till
Föreningen Medias gamla plusgirokonto i stället för till
vårt ”nya” bankgirokonto – som vi faktiskt haft i flera år.

Dags alltså att du uppdaterar dina betallistor på bank
kontot så att pengarna kommer fram dit de ska. Och att
du väldigt noga kontrollerar så att fakturanumret stämmer
när du betalar.
Annars måste företaget Kansliet AB som sköter det
övergripande, deklarerar och en hel del annat åt oss, gå in
manuellt och leta efter pengarna, vilket kostar föreningen
extra.
Catarina Berggrén
kassör
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Nytt från Media slår ett slag för
föreningens medlemmar och våra
skilda yrkeskunskaper. Denna gång har
turen kommit till Jonas Andersson.

mediamedlemmen:

Jag delar gärna med mig
av mina researchkunskaper
I skånska Limhamn hittar vi den nygamle Media-medlemmen Jonas Andersson,
43-årig frilansjournalist och researcher.

J

ag var medlem i Föreningen Media fram till 2008 då
jag fick en anställning. När jag nu frilansar igen ville jag
gå med i Media.
– Media är ett alternativ till journalistförbundet som
stämmer väl överens med moderna arbetsformer, säger
Jonas Andersson.
Första företaget startade Jonas 1998 och därefter har
han arbetat till och ifrån som egen företagare.
– Ett av skälen att jag gick med i Media igen är att allt
funkade bra när jag var med tidigare, att Media utfärdar
presskort och att det, åtminstone då, fanns erbjudande om
bra försäkringar, med mera. Nätverket är också viktigt.
Bland annat uppskattade jag Listan där vi medlemmar kunde
komma i kontakt med varandra för erfarenhetsutbyte och
annat (Listan är idag ersatt av den slutna facebookgruppen
Föreningen Medias medlemsdiskussioner/reds anm).
Just nu har Jonas ett längre vikariat som riksreporter på
Nyhetsbolaget (TV4Nyheterna). Det är ett all-round-jobb
där Jonas har nytta av sina kunskaper i att intervjua, filma
och redigera. Han arbetar helt ensam som videoreporter,
men det förekommer att de jobbar i team om två personer
med inslagen.
Områden som annars passar Jonas är juridik och rätts

rapportering. Han berättar att han bland annat jobbade
inom dessa områden på Metro i Malmö och Stockholm,
men även som allmänreporter, redigerare, samordnare,
nattchef och nyhetschef. Under Jonas nio år (1999–2008)
på Metro hann han vara både vikarie, fast anställd och fri
lans för dem.
Sedan kom han till de lokala TV4-nyheterna i Malmö
där han bland annat arbetade som dagchef och stannade i
6,5 år (2008–2014).
När det gäller större uppdrag nämner Jonas:
– 2012 var jag redaktör för en dokumentär om serie
skytten Peter Mangs som sändes i TV4News. På Metro
bevakade jag som rättsreporter den mycket uppmärksam
made våldtäktsrättegångarna mot plastikkirurgen Carl
Troilius i tingsrätten och hovrätten.
– Jag var också först med att genom information från
hemliga källor kunna rapportera om korruptionsanklagelser
på FN-universitetet World Maritime University i Malmö.
Jonas har hållit utbildningar i bakgrundskontroller i sitt
andra företag, Personresearch.nu. Han har utbildat rekry
terings- och bemanningsföretag i hur man bland annat
Forts. på nästa sida.
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Forts. från sid 3.
använder researchmetoder från journalistiken vid juridisk,
ekonomisk samt sociala medier-research för att kolla upp
jobbkandidater. Bland kunderna finns främst läkar- och
vårdbemanningsföretag samt chefsrekryteringsföretag.
– Nya unga journalister har dålig kontroll på research,
att granska juridiska handlingar med mera.
Jonas är också en av de Mediamedlemmar som anmält
sig som mentor till Ung Media.
– Jag har tidigare coachat studenter från olika utbild
ningar. Jag delar gärna med mig av mina researchkunskaper
till blivande journalister för att vässa framtidens journalistik.
Samtidigt kan jag säkert lära mig massor av Ung Media,
det är viktigt att ta till sig de ungas syn på media och
journalistik. Man måste hela tiden förnya sig.
Till vardags jobbar Jonas mycket och när han inte gör
det är det familjen som upptar hans tid. Exempelvis
skjutsning av dottern till bland annat handbollsmatcher.
Gunnel Olausson

Nytt utseende
www.foreningenmedia.se Föreningens adminis
tratör, Kansliet Online, har fått förändrad layouten
något och mobilanpassat föreningens hemsida.

Vad vill du ge av dig?
Kan du tänka dig att berätta för andra Mediamedlemmar om din verksamhet?
Hör i så fall av dig med en rad till kontakt@föreningenmedia.se och öppna din Mediasida/
Mediakontot och skriv i vad du brinner för i din verksamhet.

Ä

ven om du inte vill berätta om din verksamhet är det
jättebra att du uppdaterar din Mediasida /Media
konto. Du kanske har bytt postadress, telefonnummer
eller företagsnamn?
Eller brukar du få påminnelse om obetald kvartalsfaktura
trots att du aldrig sett någon faktura på mejlen? Det var
visserligen ”en bugg i ekonomisystemet” för något år sedan
men annars har krånglet oftast berott på att medlemmen
bytt e-postadress utan att skriva in den nya på sin Media
sida!
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För att gå in på din Mediasida /Mediakonto behöver du
ha skrivit upp vilket användarnamn du bestämt. Om du
inte vet användarnamnet kan du mejla till mig så skickar
jag det till den e-adress som du angav när du öppnade
kontot.
Lösenordet vet du endast själv, vid glömska finns ”en
knapp” för glömt lösenord att trycka på, så mejlas genast
ett tillfälligt lösenord. Det kan du sedan ändra.
Om du glömt att ändra e-postadressen motringer jag
förstås, så att ingen obehörig mejlar i ditt namn.
CB

Styrelsen

Curt Weinzel, ordförande,
handläggare presskort, 070-632 71 41
Catarina Berggrén, kassör
070-512 13 97
Patric Lindén, hemsida, säkerhets
ansvarig presskort, 073-772 04 71
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Ansvarig utgivare: Curt Weinzel
Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@fgo.nu
070-520 26 66

Mona Forsberg, sekreterare
070-726 11 30

E-post kontakt@foreningenmedia.se
Facebook Föreningen Medias medlemsdiskussioner (sluten grupp)

Kansli

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800

Plusgiro 831 77 40-2

Per Axel Nordfeldt, ledamot,
070-577 81 67

Medias rådgivare

Caroline Campbell, suppleant,
handläggare presskort, 076-703 95 36

ergonomi@foreningenmedia.se

datasupport@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se

