
  

Rapport från förbundsstyrelsens möte den 22 mars 2018 
 

Mötet inleddes med ett litterärt anförande: Carl-Axel Gyllenram läste utdrag ur manus till en 

kommande roman. 

 

Styrelsen beslutade om Biblioteksrådets sammansättning: Madeleine Hjort valdes till 

ordförande på två år, från och med 1 juni 2018. Lena Kallenberg och Tuija Nieminen 

Kristofersson valdes som representanter (två år, retroaktivt från 1 januari 2018). Bengt-Erik 

Engholm valdes som representant och förbundets representant inom NSG (två år, retroaktivt 

från 1 januari 2018) och Ing-Britt Björklund valdes som representant för översättarna (två år, 

från retroaktivt från 22 februari 2018). 

 

BULT hade äskat 25 500 kronor utanför sin sektionsbudget till ett seminarium på bokmässan 

om Slangbellan 20 år. Styrelsen beslutade att detta ska belasta sektionens budget. 

 

Styrelsen beslutade att utlysa stipendier ur följande stiftelser och fonder: Billstrand, Zamore, 

Nordin-Grip, Fredrik Ström, Åke och Vera Holmberg samt Jubileumsfonden. 

Styrelsen beslutade även att godkänna 2017 års förändring av Konfliktfonden, vilket ger ett 

utgående saldo på 5 469 243 kronor. 

 

På bokmässan arrangerar förbundet ett seminarium på 45 minuter om författarrollen då och nu. 

Styrelsen beslutade att bevilja Ulrika Kärnborg – som tagit fram seminariet och kommer att 

moderera – ett arvode om 16 400 kronor, vilket ligger i linje med förbundets rekommendation. 

 

Styrelsen valde in tio nya medlemmar: Jonna Fries, Lisa Linder, Christina Renlund, Eva Åsefeldt, 

Angelica Öhrn, Helene Bergman, Gunilla Hultén, Jenny Jacobsson, Jakob Sverker och Eva Edberg. 

Styrelsen avslog inval för sammanlagt fyra personer varav två av kvantitativa skäl, en av 

kvalitativa skäl samt en av kvantitativa och kvalitativa skäl. 

 

Styrelsen diskuterade två motioner till årsstämman: en av Tomas Cramér angående samisk 

litteratur och en av Sigrid Combüchen angående ersättning för författarbesök. Carl-Axel 

Gyllenram och Patrik Lundberg fick i uppdrag att förbereda svar på motionärernas yrkanden. 

 

Förbundsekonom Cornelia Gylling kom till mötet och lät styrelsen skriva under förbundets 

årsredovisningar för 2017. Samtliga styrelseledamöter skrev under, förutom Ing-Britt Björklund 

som hade skrivit under på förhand. 



  

 

Förbundsordförande Gunnar Ardelius föredrog ett ärende om påverkansarbete inför 

riksdagsvalet 2018. Viktigt, enligt Ardelius, blir att ha en god relation till politikerna och att 

förbundet ska vara en spelare i debatten. Förbundet kan till exempel komma att publicera en 

artikel på yttrandefrihetsdagen den 3 maj, delta under politikerveckan i Almedalen samt ha ett 

tätt samarbete med KLYS. 

 

En arbetsgrupp inom styrelsen har tagit fram ett förslag om att instifta priset ”Årets Kritiker”. 

Detta diskuterades på mötet och styrelsen gav arbetsgruppen i uppgift att till nästa möte ta fram 

en finansieringsplan. 

 

Förbundet fyller 125 år i år. Styrelsen diskuterade hur detta ska firas. Förslag som kom upp var 

att hålla ett firande på till exempel Kulturhuset eller Dramaten samt att dokumentera 

förbundets verksamhet de senaste 25 åren, bland annat ta reda på när och hur författare som 

skriver på andra språk än svenska blev välkomna att söka medlemskap. 

 

Patrik Lundberg 

Styrelseledamot 


