
ordfrande har ordet

Summeringsdags
Hej alla! Verksamhetsåret går mot sitt slut, det börjar bli dags att summera  
vad vi åstadkommit under det gångna året. 

I detta nu väntar jag på resultatet efter eventet med Ung 
Media och Mentorsprogrammet. Vi hinner tyvärr inte 

att få några uppgifter om adepter som matchats mot våra 
anmälda mentorer före årets slut, eftersom Sandra 
Rönnsved som är ordförande i Ung Media inte är till-
gänglig på grund av en konferens i Budapest.

Med samarbetsprojektet Ung Media i sin linda vilar vi 
inte på hanen vad det gäller sökandet efter fler samarbets-
partner för att stävja det vikande medlemsantalet. Caroline 
sonderar nu möjligheterna för någon form av samarbete 
med Xenter Yrkeshögskola, Södertörn, beträffande skolans 
mediaprogram. Vi ser fram emot ett möte med skolans 
rektor i början av året.

Vi har genomfört flera event under året. Den 5 november 
när Föreningen Medias medlem Anna-Lena Lodenius be-
rättade om sin e-bokföring under bokföringsföretaget 
Evolveras snedtak på Södermalm i Stockholm.

Öronen var på helspänn när ett tiotal medlemmar lyss-
nade på Anna-Lenas utveckling från att låta någon annan 
sköta företagets bokföring till att hon själv tog kontrollen. 
Det kostade en hel del jobb att komma dithän men nu vill 
hon inte ha det ogjort. Efter att det var sagt presenterade 
Tomas Cembraeus Evolveras verksamhet som tvärtom gör 
bokföringen åt oss företagare, men på ett modernt sätt 
och med en human prislapp.

En knapp månad senare, den 3 december, hade föreningen, 
nytt föreningsmöte. Daniel Hånberg Alonso, som också är 
Mediamedlem, höll föredrag om hemsidor, webb utveckling 
och sociala medierna i Poppius lokaler på Södermalm. 
Det var glöggtider och kvällsfikat givet: Västerbottenpaj, 
sallad, cheddarost, hårt bröd, glögg, pepparkakor, saffrans-
bröd med mandelmassa, clementiner, godis, kaffe och te.
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Caroline Campbell och Göran Swahn representerade Förening
en Medias mentorer vid presentationen av Mentorskapsprojekt 
under Ung Medias kongress i slutet av november.Forts. på nästa sida.



Daniel höll sitt föredrag om hemsidan och de sociala 
medierna i Poppius lokaler på Södermalm!

Även det föredraget var matnyttigt, både för dem som 
har och inte har en hemsida. Föredraget baserades dels på 
Daniels erfarenhet av att hjälpa småföretagare med hem-
sidor och de sociala medierna, dels på medlemmarnas in-
skickade frågor. Du som inte kunde vara med på föredraget 
kan läsa Daniels presentation om hur du kan tänka när det 
gäller hemsidor. Du finner den bifogad i utskicket av detta 
nummr av NfM samt på Föreningen Medias hemsida.

Slutligen några ord om vår styrelse inför årsmötet som 
enligt stadgarna ska hållas under första kvartalet.

Efter moget övervägande har jag accepterat att låta mig 
omväljas som ordförande vid kommande årsmöte, om jag 
får medlemmarnas fortsatta förtroende. Den övriga styrel-
sen stannar även den kvar om de får medlemmarnas för-
troende. Dock kommer vissa förändringar vad det beträf-
far rollerna att föreslås, bland 
annat ställer Caroline upp som 
ordinarie ledamot. Valberedning-
en söker inför verksamhetsåret 
2016 därför i första hand endast 
suppleanter! Hör av dig till valbe-
redningen om du är intresserad.

Gott Nytt År!
Curt

www.foreningenmedia.se
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Uppdatera din Media-sida
Har du uppdaterat din Mediasida på sistone? Om inte, gör gärna det! 

Det är jättebra om du skriver in ditt företagsnamn, vad 
du jobbar med för typ av uppdrag eller om du är 

journalist, fotograf, researcher, informatör osv, ger länkar 
till om ditt företag har en facebooksida, en Linkedin-sida 
osv.

Skriv också in rätt födelsedatum, för om du aldrig varit 
inne på din Mediasida står det sannolikt att du är född 
2012. Det var året då Föreningen Media tog nya systemet 
med ekonomi, hemsidan och kassörens administration i 
bruk. 

Alla som inte själva skrivit in ett användarnamn har fått 
de första tre bokstäverna i förnamnet och de första tre i 
efternamnet. Lösenordet vet du endast själv, eller också 

trycker du på knappen glömt lösenord så kommer det till 
den e-adress du angivit till Föreningen Media. Samma e-
adress som du får fakturorna till varje kvartal. Sajten du 
ska gå in på är förstås: www.foreningenmedia.se och längst 
upp till höger loggar du in på din privata Mediasida.

Om du har bytt användarnamn till Mediasidan utan att 
skriva upp det någonstans kan du mejla mig direkt så får 
du det: cattis.berggren@gmail.com

Har du minus på kontot? Märkligt nog kan en medlem 
ha det trots att hen har betalat sina fakturor den senaste 
kvartalen. Gå i så fall in och kolla på tidigare kvartal. Där 
kan finnas en obetald faktura!

Catarina Berggrén
kassör i Föreningen Media

Sandra Rönnsved 
öppnade Ung 

 Medias kongress 
och utbildningsdag 

vid Drakudden, 
Upplands Bro. Hon 

presenterade också 
Mentorskapsprojekt.
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Valberedningen når du genom att kontakta 
Staffan Obel, staffan@staffanobel.se, 076-856 21 02
Gunnel Olausson, gunnel.olausson@fgo.nu
eller Malcolm Dixelius, malcolm@dixit.se

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till Föreningen Media!
Jonas Andersson, Limhamn; Bengt Jörnåker, Sollentuna; Philip Lundberg, Stockholm; Erik Pauser, 

Stockholm;  Per-Arne Skoglund, Norrköping; Sten Swartling, Linköping och Richard Ydrenäs, Stockholm.



mediamedlemmen:

Älskar deadlines 
Mångsysslaren Daniel Hånberg Alonso tycker att deadlines är bra för honom. Ett sätt  
att få saker klara då han parallellt verkar inom flera olika områden i kultursfären.

Daniel är medlem i Föreningen Media sedan cirka ett 
halvår. Han är självlärd kulturjournalist, egenutgivare, 

webbutvecklare och DJ. 
– Jag gillar när det blir möten och det passar mig bra att 

skifta mellan flera olika saker. Det kräver struktur och disci-
plin och det gillar jag, säger Daniel med eftertryck.

Han berättar att han gått med i Media för att han vill 
satsa mer på journalistiken och få tillgång till nätverket.

– Det känns lovande med medlemskapet i Föreningen 
Media, även om jag tror att föreningen behöver hitta fot-
fästet lite. Det är lite otydligt vad föreningen erbjuder sina 
medlemmar. Jag kommer in med färska ögon och vill hjälpa 
till och vara delaktig i positiva förändringar.

Daniel är 31 år, singel, uppvuxen i Bålsta och bor i en 
hyres rätt i Stockholmsförorten Farsta Strand. Det är ock-
så hemma i lägenheten som han har sitt kontor. 

Han säger att det blir mycket mailande och att han får 
sin dos av sociala kontakter den vägen när han sitter 
 hemma och skriver.

På kvällar och helger är han mer social och träffar sina 
vänner irl (in real life) om han inte DJ:ar.

Daniel började sin författarbana tidigt. Redan som elva-
åring gjorde han sitt första försök att bli publicerad. Sedan 
2010 har han gett ut böcker på sitt egna Mogwai Bokförlag. 
Tre äventyrsparodier har det blivit. Just nu håller Daniel 
på att skriva på en uppföljare till ”Block – en deckare ur 
balans i tiden”, som kom ut hösten 2014. Huvudpersonen, 
Josef Block, är Sveriges enda metatemporala privatdetektiv. 
Boken som först publicerades som sex e-noveller blev, 
 enligt Daniel, snabbt populära då de kom ut.

Block reser i tiden och böckerna har fått mycket upp-
märksamhet. De har ett historiskt perspektiv och är utbil-
dande.

– Research till den första boken tog ett år. 

Webbutveckling är en annan sak som Daniel jobbar 
med. Han riktar sig till små företag med 1–3 anställda. 

www.foreningenmedia.se
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Forts. på nästa sida.

Nytt från Media slår ett slag för 
 före   ningens medlemmar och våra  skilda 
yrkeskunskaper. Denna gång har turen 
kommit till Daniel Hånberg Alonso.



Han arbetar främst i WordPress.
– Jag vill att kunden själv ska kunna uppdatera sin sida 

sedan jag skapat den och WordPress har ett bra adminis-
tratörsgränssnitt.

I början av december höll Daniel en föreläsning för 
Föreningen Medias medlemmar om hemsidor.

– Jag tycker om att kunna dela med mig av mina egna 
kunskaper.

Daniel skriver varje vecka musikrecensioner till Gaffa 
och filmrecensioner till Nöjesguiden. 

– Det är mina intressen jag får utlopp för. Jag vässar mina 
skrivarkunskaper samtidigt som det är bra för mig att bli 
klar då jag har olika jobb på gång parallellt. Jag älskar 
deadlines!

För två år sedan försörjde sig Daniel huvudsakligen som DJ.
– Det blev lite knasigt i längden att jobba mellan elva 

och tre på natten. Jag var alltid trött dagen efter.
– Jag brann mycket för böcker så författarskapet blev ett 

medvetet val. Jag tycker om att vara produktiv och jag job-
bar med det jag älskar – film, musik och att skriva, avslutar 
Daniel.

Gunnel Olausson

Nytt från Media
Ansvarig utgivare: Curt Weinzel

Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@fgo.nu 
070-520 26 66

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

Mona Forsberg, sekreterare 
070-726 11 30

Per Axel Nordfeldt, ledamot,  
070-577 81 67

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

E-post kontakt@foreningenmedia.se
Facebook Föreningen Media (öppen 
grupp) och Föreningen Medias medlems-
diskussioner (sluten grupp)

Kansli
Föreningen Media, c/o Kansliet, 
 Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800
Plusgiro 831 77 40-2

Medias rådgivare
datasupport@foreningenmedia.se 
ergonomi@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se
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Daniel Hånberg Alonso har skapat hemsidor åt flera mindre 
företag.

evenemangstips
Dags att lämna kontrolluppgift – arbetsgivare
12–28 januari, runt om i landet
En informationsträff för dig som är ny arbetsgivare.
Skatteverket går igenom hur du enkelt redovisar löner, 
förmåner och avdragen skatt från arbetsgivardeklara-
tion till kontrolluppgift. 
Skatteverket kommer bland annat att informera om 
arbetsgivardeklaration, kontrolluppgift för lön och 
filöverföring.
Tid och plats: Se skatteverkets hemsida, skatteverket.se, 
klicka vidare till Företag – Informationsträffar. 
Arrangör: Skatteverket
Pris: Gratis

Internationell utblick
9 januari–3 februari, Stockholm
ABF-huset i Stockholm ger ett antal samtal på temat 
Internationell utblick. Nedan listas ett urval:
Syrien – är freden möjlig? Lördag 9 januari 2016 13.00
Vad uppnådde klimatkonferensen i Paris? Måndag 
11 januari 2016 18.00
Vart är Turkiet på väg? Tisdag 12 januari 2016 18.00
Den irakiska tragedin Torsdag 28 januari 2016 18.00
Eritrea – ett land utan demokrati och mänskliga rät-
tigheter Onsdag 3 februari 2016 18.00
Arrangör: ABF Stockholm och Olof Palmes Interna-
tionella Center
Pris: Gratis
Läs mer: http://abfstockholm.se/kalendarium/


