
Protokoll styrelsemöte Om dissociation
21 februari 2022

Protokollnummer: 11
Närvarande: Lotta, Sam, Bonnie, Linnéa
Plats: Messenger
Tid: 17.30

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, justerare
Till mötesordförande väljs Lotta.
Till sekreterare väljs Linnéa.
Till justerare väljs Bonnie.

3. Inför årsmötet
a) Vem gör vad mm.

Bonnie kan hålla i själva mötet, som mötesordförande.
Vi kan välja sekreterare och justerare på själva mötet.

b) Handlingar
Lotta samlar ihop de handlingar som ska skickas ut till deltagare på mötet och 
skickar ut dem.

c) Dagordning
Lotta sätter ihop dagordning utifrån den mall som finns i stadgarna.

d) Bestämma formulering till förslag om ändring av stadgarna
Mötet beslutar sig för att lägga fram den formulering som finns i bilaga 1 på 
årsmötet.

e) Bestämma om de skriftliga förslag till utformning av kommande budget som Linnéa
tidigare postat i gruppen. 

Mötet beslutar att styrelsen står bakom förslagen som finns i bilaga 2.

f) Plattform för mötet
Bonnie ordnar med en chatt för mötet. Blir det många som anmäler sig kan vi välja 
att byta plattform och använda videomöte istället.



4. Vilka ska ha tillgång till fb-gruppen?
Vi beslutar att sittande styrelse, suppleanter, ersättare och revisor ska ha tillgång till 
gruppen ”Om dissociation – styrelsearbete” på Facebook. Bonnie ser till så att det 
bara är rätt personer som är med i gruppen, det görs efter årsmötet. Linnéa ser till att 
Bonnie blir administratör i gruppen.

5. Övriga frågor
- Information om stafettkontot

Det finns många lediga veckor och möjlighet att posta om föreningen på kontot, för 
att sprida info. Bonnie är beredd att ta en vecka.

6. Nytt möte innan årsmötet?
Inget nytt möte bokas in före årsmötet. Vid behov kan vi diskutera i 
Facebookgruppen och eventuellt också bestämma ifall det finns behov av ett möte.

7. Mötet avslutas

Vid protokollet:
Linnéa Regnlund

_______________________________

Ordförande:
Lotta Arehn

_______________________________

Justerare:
Bonnie Friedh

_______________________________



Bilaga 1: Förslag till ändring i stadgarna (punkt 3d i protokollet)

§ 10. Revision
Årsmötet utser minst en revisor. Årsmötet kan utse förtroendevald revisor. Det är möjligt att utse en 
ersättare. Årsmötet kan också utse auktoriserad revisor (med ersättare). Auktoriserad revisor (och 
dens ersättare) får inte vara medlemmar i föreningen. Föreningens styrelse ska senast den 15 
februari överlämna de handlingar som behövs angående det föregående årets verksamhet till 
revisorn. Revisorn ska överlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 mars.

§ 11. Valbarhet
Den som blir förtroendevald styrelseledamot, styrelsesuppleant eller valberedare ska vara medlem i 
föreningen. Förtroendevald revisor får vara medlem i föreningen men måste inte. Dock gäller att 
auktoriserad revisor (och dennes eventuella ersättare) inte får vara medlemmar i föreningen.
Varken förtroendevald revisor och ersättare eller auktoriserad revisor (med ersättare) får vara nära 
släkt med ordinarie styrelseledamöter, inte heller med styrelsens suppleanter.



Bilaga 2:

Ekonomiska förslag och ändringar
till årsmötet för Om dissociation, 19 mars 2022

1. Finansiera ljudbok

Att ge ut antologierna som ljudböcker skulle öka tillgängligheten eftersom de som föredrar eller 
bara klarar att lyssna på böcker då också skulle kunna ta del av dem. Talboksalternativet finns, men 
det bygger på att personer lämnar in förslag om att talbok ska skapas och att det omsätts i praktiken,
något vi inte har makt över. Talböcker är dessutom bara något som personer med dokumenterat 
behov av den sortens hjälp kan ta del av. 

Problemet med att ge ut ljudböcker är kostnaden. Produktion, utgivning och distribution (så att 
boken dyker upp på till exempel Storytel och Nextory) av en ljudbok kostar någonstans mellan 20 
000 och 40 000 kronor. De billigaste alternativen är då en form av samutgivning där förlaget som 
ger ut ljudboken står för en del av kostnaden men också kommer ta en relativt stor del av vinsten. 

I nuläget motsvarar utgivningen av en enda ljudbok lika mycket som föreningens inkomster under 
ett helt år, och vi har ju andra utgifter som merparten av de pengarna behövs till. Att finansiera 
ljudböcker inom ramen för nuvarande ekonomi är därför svårt.

Förslag:
 Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under året överväga att ha särskilda insamlingar eller

kampanjer där pengarna ska gå till en framtida ljudbok.
 Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att söka någon form av 

stipendium eller bidrag för att täcka kostnaden för en ljudbok.

2. Högre arvode till medverkande i antologierna

Medverkande i de tre första antologierna har kunnat få ett presentkort på 200 kr som tack för sin 
medverkan. Det har varit ett presentkort per person, inte per bidrag som är med i boken. För de tre 
första antologierna har det varit 17, 13 respektive 18 personer som valt att få ett presentkort. I år är 
det 17 personer som önskat att få ett presentkort.

Som exempel på ersättningsnivåer kan man titta på rekommenderade ersättningar för fotografer och
författare: 



 Fotografi vid redaktionella uppdrag: 1150-1500 kr/timme + moms, och då beräknas 2-4 
bilder kunna framställas på en timme. 

 Kortare dikt på max en sida (32 rader) i mindre publikationer (ej tidigare publicerad dikt): 
2700 kr. *

Exemplen är inte helt anpassade efter vår utgivning, men det är lätt att se att vi ligger långt under 
rekommenderade nivåer. Det är vid en granskning av föreningens ekonomi också lätt att se att vi 
inte kan nå upp till dessa nivåer. Allt arbete med föreningen sker ideellt och även om medverkande 
får en viss ersättning får merparten av deras arbete med texter och bilder också klassas som ideellt. 

Eftersom föreningen gått med mer plus än väntat under 2021, och eftersom det framför allt handlar 
om ökade intäkter från böckerna, är en höjning av ersättningen dock möjlig. Budgeten för 2022 har 
ändrats så att varje medverkande ska kunna få erbjudande om ett presentkort på 500 kr istället för 
på 200 kr. Eftersom 17 personer valt att tacka ja till ett presentkort innebär detta en kostnad på 8500
kr istället för 3400 kr, alltså en ökad kostnad på 5100 kr.

Förslag:
 Att godkänna budgeten i sin nuvarande version, där denna ändring ingår.

* Källor: https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2021/12/SFF_prisguide_2021.pdf och 
https://forfattarforbundet.se/radgivning/arvodesrekommendationer/dikter-och-noveller/ båda 
besökta 20 januari 2022

3. Tjänst för möten

Tidigare har föreningen kunnat använda NBV:s plattform för att ha möten, bokcirklar, skrivkurser 
och liknande online. Nu har de sagt upp dessa tjänster och hänvisar till gratisalternativ. Deltagarna i 
kurser med mera upplever inte det som att något av gratisalternativen är lika bra och det finns därför
ett behov av att hitta en bättre lösning för att föreningen ska kunna ha den här typen av 
verksamheter online.

I nuläget behövs en vidare undersökning av olika alternativ och vad de kan innebära. De olika 
alternativen som övervägs kostar runt 15 dollar per månad. 

Förslag:
 Att godkänna budgeten i sin nuvarande version, där 2000 kr för detta ändamål finns med.
 Att delegera till styrelsen att ta beslut om vilken tjänst föreningen ska teckna ett 

abonnemang med.

https://forfattarforbundet.se/radgivning/arvodesrekommendationer/dikter-och-noveller/
https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2021/12/SFF_prisguide_2021.pdf
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