NYHEDSBREV - MARTS 2022

FAGLITTERÆRE FORFATTERE´s ÅRSMØDE

ÅRSMØDET 2022
Tid: Torsdag den 7.4. kl. 16-18 med efterfølgende middag.
Sted: Dansk Forfatterforenings lokaler i Strandgade 6, København
Tilmelding nødvendig senest den 1. april til:
Formand Henrik Poulsen, henrik@henrikpoulsen.com

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3: Valg af stemmeoptællere
4. Beretning fra styrelsen - se her
5. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
6. Forelæggelse af eventuel forretningsorden udgår
7. Forelæggelse af regnskab - se her
8. Budget og kontingent
Styrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 300 kr. årligt

9. Indkomne forslag
9A. Forslag om ændring af vedtægterne, §4
§ 4 Opstilling af kandidater
Eksisterende: ”Kandidater til styrelsen kan melde sig på årsmødet og skal have mindst
3 stemmeberettigede stillere.”
Ændringsforslag: "Kandidater til styrelsen kan melde deres kandidatur på årsmødet.
Såfremt et medlem ønsker at stille op til en tillidspost (styrelse, revisor etc.), men er
forhindret i at deltage i årsmødet, kan vedkommende senest en uge inden årsmødet
indlevere en kort tekst om sit kandidatur til et medlem, der vil være til stede på
årsmødet."
Begrundelse: Medlemmer, der tilkendegiver at kandidere til styrelsesvalget, men er
forhindret i at møde op til årsmødet, gør, at gruppen mister god og engageret,
frivillig arbejdskraft.
9B. Gratis arbejdskraft
Foreningens bestyrelse har igangsat en større undersøgelse om udbredelsen af gratis
arbejde blandt vores medlemmer (fx to flasker vin for et foredrag).
Forfatterforeningen kan ikke fastsætte tariffer på området, men ønsker en debat
blandt medlemmerne om, hvad der er rimeligt, når fx et foredrag både kan betragtes
som en markedsføring og betaling for udført arbejde.
Hvilke erfaringer har medlemmer i F om gratis arbejde?
Hvad finder man er rimeligt?
10. Valg af styrelse, herunder suppleanter, og revisor
Tre styrelsesmedlemmer er på valg ifølge vedtægterne.
11. Eventuelt
Få refunderet dine transportudgifter med billigste offentlige transport, hvis du
kommer fra et ikke-hovedstadsområde.

KOM MED FORSLAG

ÅRETS FAGLITTERÆRE PRIS 2022
Styrelsen har valgt at inddrage alle medlemmerne i valget af årets faglitterære
prismodtager. Frem til den 30.april kan du anbefale op til tre kandidater. Giv en kort
motivering for hver kandidat.
Find kriterierne for prisen her: https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/danskforfatterforenings-faglitteraere-pris/
Send dine forslag: til Anne Rosenskjold, annerosenskjold@hotmail.com

MÅNEDENS FAGFORFATTER
Dan H. Andersen

... Jeg forsøger at skabe en fortællebue i hvert kapitel, så det er en selvstændig
fortælling med plot og personer.

Se mere om Månedens fagforfatter på gruppens hjemmeside.

HUSK OGSÅ
BØGER MED UDBLIK OG BETYDNING
- OM KULTURLITTERATURS BETYDNING OG AKTUELLE POPULARITET.
Den 24. marts på Ordrup Bibliotek
Mød Jakob Skovgaard Petersen, Claus Bryld og Charlotte Langkilde, der fortæller om
deres værker og arbejdsmetoder. Se mere her.
DANMARKS STØRSTE SCIENCEMESSE OG -KONFERENCE

LÆRFEST 2022 i Aarhus
27. og 28. april - Musikhuset og Aarhus Congress Center, Aarhu s
Ønsker du flere nyheder? Har du selv nyheder, du vil dele ud af til
andre? Så bliv medlem af Facebookgruppen ”Fagforfatter til
fagforfatter”
Unsubscribe
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Faglitterære Forfattere
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