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Vi vill gärna träffa dig!

Lördagen den 14 maj håller vi ordinarie stämma på 
Norra Latin i centrala Stockholm. Då kommer vi 
bland annat att besluta om hur ansvarsfrihet ges, om 
investering i ytterligare en fastighet i Visby och om 
nya stipendier. Viktiga frågor där du som medlem är 
med och avgör genom att delta på stämman. Anmäl 
dig gärna redan idag!  

Utöver stämmoförhandlingarna innehåller dagen ett 
högaktuellt program för oss som skriver läromedel 
och kurslitteratur. Eftersom det är valår inleder vi 
förmiddagen med en gemensam diskussion om sak
prosa och dess betydelse i samhället, där politiker 
får ge sin bild av hur kurslitteratur och läromedel 
bidrar till ett bildat samhälle. 

Vi erbjuder också två parallella seminarier där 
du väljer vilket du vill delta på. Det ena berör kurs
litteraturens villkor och lärarundantaget, medan det 
andra seminariet berör hur den digitala utvecklingen 
påverkar villkoren för läromedelsförfattare. 

Lördagens program innehåller även en gemensam 
lunch och gott fika för att hålla energin på topp hela 
dagen. Vi startar i gång med ett mingel på fredags
kvällen och rundar av lördagen med ett till mingel. 
Under det kommer estradören Emil Jensen ge oss 
inspirerande underhållning innan vi skiljs åt.  

Vi hoppas att du har 
möjlighet att delta, och vi 
ser fram emot att ses!

Varmt välkommen!

Styrelsen genom 
ordförande Per Kornhall 

FREDAG
13 maj
Mingel med 
dryck och snittar
Vi smygstartar redan på 
fredagen med ett par tim
mars minglande. Per Korn
hall, ordförande och Frida 
Engman, förbundsdirektör, 
hälsar alla välkomna.

Tid: 19.00–21.00 
Plats: Norra Latin 
Drottninggatan 71b 
Stockholm

Att vi bevakar 
medlemmarnas 
intressen och att vi 
bidrar till ett starkare 
författarkollektiv är 
enligt våra medlem-
mar de största 
fördelarna med att 
vara medlem hos oss.
Medlemsundersökningen 2021



En förmiddag med aktuella samtal och en 
eftermiddag då vi gemensamt avgör viktiga 
frågor under stämmoförhandlingarna. LÖRDAG 14 maj

09.00–09.30 REGISTRERING OCH KAFFE

09.30–10.30  SAMTAL OM SAKPROSA, BILDNING OCH KUNSKAP
Inför valet spanar vi på sakprosan både som kultur- och utbildningsfråga. 

10.30–11.00  FIKA

12.00–13.00 LUNCH

13.00–16.30 STÄMM0FÖRHANDLINGAR Paus för fika cirka 14.30. 

16.30–17.30 MINGEL MED UNDERHÅLLNING AV EMIL JENSEN 

Estradören Emil Jensen har släppt sju rosade album och 
hans Sommarprat i P1 är bland de mest hyllade någonsin. 
Emils liveframträdanden är just som sommarprat på scen, 
där hans låtskatt varvas med personliga mellansnack, komik 
och allvar, i en helt egen blandning.

Gunilla Svantorp, 
(S) ordförande 
utbildnings
utskottet

Kristina Axén 
Olin (M) andra 
vice ordförande, 
kulturutskottet

Henrik Berggren, 
författare, tidigare i 
styrelsen för Minerva, 
Författarförbundets 
sakprosa sektion

Per Kornhall, 
ordförande 
Läromedels
författarna

Samtals
ledare: Pia 
Cederholm, 
vice ord

förande Läromedels
författarna, och dok
torand i didaktik vid 
Uppsala universitet

11.00–11.45 
      
KURSLITTERATURENS FRAMTID  – en spaning om 
lärarundantaget, Open Access och villkor

Sanna Wolk, förbundsordförande, 
Sveriges universitetslärare och 
forskare, SULF

Stefan Persson, vd Studentlitte
ratur, ordförande branschorgani
sationen Läromedelsföretagen

Samtalsledare: Christina Öberg, 
styrelseledamot Läromedelsför
fattarna, och professor i ekonomi 
vid Karlstad universitet 

DIGITALA VILLKOR – hur undviker Läromedels-
författarna musikbranschens fallgropar?

Thorbjörn Öström, senior 
associate, advokatbyrån Bratt 
Feinsilber Harling 

Conny Welén, styrelseledamot 
Läromedelsförfattarna, enhets
chef Utbildning IT i Nyköpings 
kommun

Samtalsledare: Karin Styvers, 
juridisk rådgivare Läromedels
författarna 

Parallella valbara samtal



08440 84 80 
adm@laromedelsforfattarna.se  
www.laromedelsforfattarna.se
Följ oss på Facebook, Instagram 
och Linkedin: @laromedelsforfattarna

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är den 25 april. Du 
anmäler dig genom att fylla i formuläret på 
vår webb, www.laromedelsforfattarna.se

DATUM  och TID
Stämman äger rum lördag den 14 maj och 
inleds med ett mingel på kvällen fredagen 
den 13 maj.
Fredag: 19.00–21.00
Lördag: 09.00–17.30

PLATS 
Norra Latin, Drottninggatan 71b i centrala 
Stockholm, på promenad avstånd från cen
tralstationen. På Norra Latin är vi i rum
met som kallas Musiksalen.

AVGIFT
Deltagaravgiften är 295 kronor.
I avgiften ingår hela programmet, lunch, 
fika, samt mingel under fredag och lördag.

Efter sista anmälningsdag den 25 april får 
du som anmält dig en faktura från oss som 
vi skickar per mejl.

Observera att resa och hotell inte ingår i 
avgiften.

AVBOKNINGSVILLKOR
Du kan avboka till och med den 30 april.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER
Du kan i efterhand ansöka om ett reskost
nadsbidrag för din medverkan vid stäm
man. Ersättningen är halva den statliga 
schablonen per mil oavsett färdsätt (för 
resa tur och retur mellan bostadsort och 
ort där arrangemanget äger rum). Ersätt
ning under 100 kronor utbetalas inte.

HOTELL 
Har du behov av att bo på hotell i samband 
med stämman så erbjuder Scandic Norra 
Bantorget 10 procent rabatt till våra med
lemmar. Scandic ligger nära Norra Latin.

Gå in på www.scandichotels.com och välj 
Scandic Norra Bantorget samt fyll i bok
ningskoden ”PRO10SE”. Rabatten gäller för 
rum den 13–15 maj.

FOTON 
Framsidan, foto: Norra Latin. Gunilla Svantorp och Kristina Axén Olin, foto: Sveriges Riksdag. Henrik Berggren, foto: Göran Segeholm, 
Norstedts. Per Kornhall, foto: Kajsa Göransson. Pia Cederholm, foto: Jannis Politidis. Sanna Wolk, foto: Stefan Tell. Stefan Persson, 
foto: Studentlitteratur. Thorbjörn Öström, foto: advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Karin Styvers, foto: Kajsa Göransson. Emil 
Jensen, foto: Adrian Recordings. Baksidan, foto: Norra Latin.


