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Landsmøte i Forfatterforbundet 
 
Landsmøtet i Forfatterforbundet skulle ha vært avholdt på Sentralen i Oslo lørdag 25. april. På grunn 
av korona-pandemien har vi, i likhet med de andre skribentorganisasjonene, dessverre sett oss nødt til 
å avlyse det fysiske møtet. Årets ordinære landsmøte med behandling av vedtektsbestemte saker vil bli 
gjennomført ved sirkulasjon av dokumenter.  
 
Så snart situasjonen tillater det, vil det bli avholdt et ekstraordinært landsmøte. Det er per i dag umulig 
å si når dette kan bli. 
 
 
Til behandling: 
 

1. Godkjenning av unntaksbehandling av Landsmøtet grunnet korona-pandemien, på følgende 

måte: a) Nedenstående saker behandles elektronisk, og b) Handlingsplan utsettes og behandles 

på årets ekstraordinære landsmøte.  

2. Årsmelding  

3. Årsregnskap med økonomirapport for 2019 med revisors beretning  

4. Budsjett med honorar til styret og revisor for 2019.  

5. Valg til styret. Se valgkomitéens innstilling. 

6. Valg av stipendkomité.  

7. Valg av valgkomité.  

8. Valg av revisor. 
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1. Unntaksbehandling 
 
Grunnet korona-pandemien og de retningslinjene som er gitt av myndighetene, er det ikke mulig å 
gjennomføre et ordinært landsmøte. Forfatterforbundets styre velger derfor å avholde et landsmøte per 
e-post.  
 
Sakene som presenteres er de landsmøtet må beslutte for at vi skal kunne drive forbundet videre inntil 
pandemi-situasjon tillater at vi avholder et ordinært landsmøte. 
 
Styrets innstilling: Landsmøtet godtar denne formen for landsmøte. 

 
 
2. Årsmelding  
 
Styrets oppsummering av perioden 
 
 
Forfatterforbundet har oppnådd mye, men ennå gjenstår store kamper. Dette er de viktigste 
oppgavene styret har arbeidet med i landsmøteperioden. 
 
 
Bibliotekvederlagsmidlene 
Styret har brukt mye tid på forhandlingene med Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) om 
Forfatterforbundets andel av bibliotekvederlagsmidlene. Det er ennå ikke oppnådd enighet, men 
Forfatterforbundet har fått utbetalt 2.000.000 kroner i vederlagsmidler for 2019, 500.000 utbetalt i 
2019, og de resterende 1.500.000 utbetalt tidlig i 2020. Dette er betydelig mindre enn det styret mener 
forbundet har rettmessig krav på. Saken er nå henvist til forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag, og 
det må påregnes at den kan bli avgjort ved voldgift.  
 
Styret har inngått avtale med Norwaco om medlemskap for Forfatterforbundet og rettigheter til 
vederlagsmidler derfra.  
 
Styret har søkt Kulturdepartementet om godkjenning som avtalelisensutløsende organisasjon. En slik 
godkjenning er en forutsetning for opptak i Kopinor og for å kunne motta vår andel av 
vederlagsmidler derfra. Denne prosessen har dessverre trukket ut i tid på grunn av treg saksbehandling 
i Kulturdepartementet. Godkjenningen kom i brev den 1. april i år, og dermed er Forfatterforbundet 
rettighetsmessig sidestilt med de øvrige skribentorganisasjonene på enda et område. 
 
 
Forhandlinger og avtaleverk 
Høsten 2019 ble det for første gang i Norge inngått en normalavtale med minstesats for serieforfattere. 
Avtalen ble inngått med forlaget Vigmostad & Bjørke. Vi har også innledet forhandlinger med 
Forleggerforeningen om en normalkontrakt for serieforfattere som utgir på deres medlemsforlag. 
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Forfatterforbundet har sammen med Den norske Forfatterforening (DnF) deltatt i forhandlinger med 
Forleggerforeningen om en normalkontrakt for strømming. Forhandlingene pågår fortsatt. 
Forfatterbundet har på lik linje med andre skribentorganisasjoner og andre foreninger i bokbransjen 
deltatt i møter med Kulturrådet, blant annet om innkjøpsordningen. 
 
 
Opptak i LO 
Den 18. februar i år ble Forfatterforbundet tatt opp som separat fagforbund i LO, Landsorganisasjonen 
i Norge. Arbeidet med opptaket og innlemmelsen i LO har vært omfattende og lovende, og velviljen i 
LO overfor Forfatterforbundet er stor. Vi oppleves som et positivt tilskudd. 
 
 
Media og offentlighet 
Forfatterforbundet gjorde seg også i 2019 gjeldende i den offentlige debatten. Vi har i 
landsmøteperiode båret en stemme utad i sammenhenger vi mener ikke er rettferdige, eller som vi ser 
ikke ivaretar våre medlemmer. Hver gang slike forhold har vært omtalt, har vi også sett en økning i 
medlemstallet vårt. Dette forteller oss at flere og flere ser at det er mulig både å påvirke og endre – 
hvis vi står samlet.  
 
 
Mangel på ressurser en utfordring 
De omfattende forhandlingene og LO-saken har krevd en betydelig innsats og stor tidsbruk. Styret har 
så langt det har vært mulig forsøkt å bistå medlemmer i enkeltsaker, men uten et etablert sekretariat 
har knapphet på tid og ressurser begrenset dette. Av samme grunn har heller ikke styret hatt mulighet 
til å følge opp handlingsplanen så godt som det kunne ønske. Det vil bli foreslått en ny handlingsplan 
for 2021 på et ekstraordinært landsmøte. Styret håper at dette kan gjennomføres i løpet av høsten. 
 
Styret har derfor sett nødvendigheten av å etablere et midlertidig sekretariat med Eystein Hanssen og 
Lena M. Roer i deltidsstillinger. Dette har vært helt essensielt for å kunne håndtere de viktigste 
sakene. 
 
De mange positive tilbakemeldingene fra medlemmer gjennom året har vært til stor inspirasjon for 
styret og har gitt ny energi i en meget krevende periode. 
 
 
Også 2019 har vist oss at endringer faktisk er mulig å få til. La oss fortsette å kjempe for våre 
rettigheter, samt for et bredere og rikere litteraturfelt der alle typer litteratur blir anerkjent 
etter sin egen sjangers kvalitetskrav. 
 
 

 
 

Styret i Forfatterforbundet 

 
 
 

 
 

Eystein Hanssen       Helle Stensbak   Trond Vernegg 
 
 
 
 
  Lena Merete Roer    Dorthe Emilie Erichsen 
 

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1506 28 00639

1980 DnB Eystein Hanssen

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld

2600 Forskuddstrekk

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2780 Avsatt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2940 Skyldige feriepenger

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

 

Omløpsmidler

228 875,26 120 743,03 349 618,29

0,00 29 705,36 29 705,36

-419,00 419,00 0,00

228 456,26 150 867,39 379 323,65

 

SUM EIENDELER 228 456,26 150 867,39 379 323,65

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-225 739,76 0,00 -225 739,76

 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -83 507,42 -83 507,42

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -225 739,76 -83 507,42 -309 247,18

Gjeld
 

 

Kortsiktig gjeld

-2 716,50 2 116,50 -600,00

0,00 -29 701,00 -29 701,00

0,00 -15 821,13 -15 821,13

0,00 -2 960,22 -2 960,22

0,00 -20 994,12 -20 994,12

-2 716,50 -67 359,97 -70 076,47

 

Sum gjeld -2 716,50 -67 359,97 -70 076,47

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -228 456,26 -150 867,39 -379 323,65

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
FORFATTERFORBUNDET 

820343972

Utskrevet av Anne Kathrine Gaarder 01.04.2020 00:37:11 Visma eAccounting

Side 1 av 1

BALANSE 
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Styret og styrets arbeid 
 
 
 
Styrets sammensetning 
 
Leder:   Eystein Hanssen 
Nestleder:  Helle Stensbak 
Medlemmer:  Trond Vernegg, Lena Roer og Dorthe Erichsen  
 
Varamedlemmer:  Eirik Wekre og Kristin Skulstad Ålovsrud 
 
Hanssen har fungert som forbundets økonomiansvarlige, mens Roer har vært referent på styremøtene 
og ansvarlig for arkivering av styrereferater og andre dokumenter. I forhandlingene har styret i stor 
grad hatt nytte av styremedlemmenes økonomiske og juridiske kompetanse.  
 
Av styrets medlemmer ble Erichsen, Vernegg og Wekre valgt for ett år, mens Hanssen, Roer og 
Ålovsrud ble valgt for to. Stensbak var ikke på valg fra forrige periode. 
 
 
 
Styrets aktiviteter 
 
Styret har hatt 12 styremøter i perioden. I tillegg har det vært et stort antall videomøter og 
telefonkonferanser. Mye har i tillegg vært behandlet ved omfattende e-post-korrespondanse. Det har 
også vært utvalg i styret som har hatt ansvaret for fremdriften i enkeltsaker, for eksempel 
bibliotekvederlagssaken. Også i disse utvalgene har det vært mange telefonkonferanser. 
 
Deltakelsen på styremøtene har vært 100% for alle de faste medlemmene, med unntak av  
varslet permisjon fra Helle Stensbak januar/februar 2020. Varamedlem Wekre har deltatt på de fleste 
av møtene, og trådte inn som styremedlem under Stensbaks permisjon.  
 
Styret har fungert på dugnadsbasis, men representasjon på enkelte eksterne møter har vært delvis 
godtgjort per time etter statens satser. Reisekostnader til møtevirksomhet er refundert. Styret har hatt 
to samlinger av sosial karakter, en sommeravslutning og en juleavslutning. Forbundet dekket deler av 
kostnadene ved disse arrangementene, og noe ble dekket privat av deltakerne. 
 
Samarbeidet i styret har vært meget godt gjennom et både krevende og hektisk år. 
 
 
 
Sekretariat 
 
Fra august 2019 har Eystein Hanssen og Lena Roer utført sekretariatsfunksjoner på midlertidige 
engasjementer i 20%, noe som utgjør én arbeidsdag per uke. Begge har arbeidet langt utover dette. 
Såkalte clean desk-kontorplasser har vært leid på Oslo Media House i gamle Posthallen i Prinsens gate 
i Oslo. På grunn av arbeidsmengden har Roer fungert i 40% stilling i mars og april 2020. 
 
Av arbeidsoppgaver har informasjon til medlemmer via nyhetsbrev og på nettsidene vært prioritert. Vi 
har også tatt i bruk et nytt medlemssystem, StyreWeb, som holder god orden på medlemsregisteret, og 
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som gir mulighet for å kategorisere etter sjanger og utgivelser. Systemet brukes også til fakturering av 
kontingent.  
 
Sekretariatet har brukt en del tid på å klargjøre medlemsregisteret for LOfavør og den kollektive 
innboforsikringen, herunder sende ut lovpålagt informasjon rundt reservasjon av denne. Det forventes 
at Forfatterforbundet er representert i en del råd og utvalg, både i LO og i andre samarbeidende 
organisasjoner. Leder Eystein Hanssen er medlem av Sekretariatet i LO, som møtes hver mandag. 
Oppfølging og møtevirksomhet i LO skjer løpende. 
 
 
Informasjonskanaler 
 
Nettsider 
Forfatterforbundets nettsider skal informere om forbundets arbeid, avtaleverket for skjønnlitterære 
forfattere, nyheter og annet av interesse for medlemmene, for eksempel utlysninger av ulike stipend 
forfattere kan søke på. Innmelding til forbundet kommer via nettsidene. Ansvarlig redaktør er Eystein 
Hanssen. Lena Roer er webredaktør. 
 
E-post/nyhetsbrev 
I perioden har vi sendt ut 25 nyhetsbrev/e-poster til medlemmene med informasjon om aktiviteter og 
arbeidets gang. Inntil august sendte vi ut nyhetsbrev via MailChimp, men har siden benyttet e-
postfunksjonen i StyreWeb, noe som har bedret informasjonsoverføringen til medlemmene og er 
ressurssparende for sekretariatet. 
 
Facebook 
Forfatterforbundet har en åpen side på Facebook der vi deler nyhetssaker som berører forbundet, samt 
annet som rører seg i bokbransjen. I tillegg har vi en medlemsgruppe på Facebook, der mange 
engasjerer seg i ulike spørsmål knyttet til Forfatterforbundet eller bokbransjen i Norge. Vi oppfordrer 
alle medlemmer til å oppsøke og be om å bli lagt til denne gruppen. Under koronakrisen opprettet vi 
også Facebook-gruppen «Orddeling – forfattere deler leseglede i koronaens tid», som er åpen for alle 
typer litteraturformidling. 
 
Media 
Også dette året har vi fått oppmerksomhet i Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Morgenbladet, NRK, 
NRK.no, Klassekampen, Bok365 og Fri Fagbevegelse og LO Aktuelt.  
 
De to sakene som har fått mest omtale, er forhandlingene om bibliotekvederlag med Norsk Forfatter- 
og Oversetterforening (NFOF) og Forfatterforbundets inntreden som separat fagforbund i LO. 
 
 
Stipender 
 
Stipendprogram 
Forhandlingene og den forventede voldgiftsprosessen om bibliotekvederlagsmidlene gjør at vi 
fortsatt ikke kan tilby stipender.  
 
Videre behandling av stipendprogram utsettes derfor til et ekstraordinært landsmøte. Vi antar 
dette kan finne sted over sommeren, avhengig av korona-situasjonen. 
 
Stipendkomiteen 
Bortsett fra noe e-postutveksling har det ikke vært nevneverdig aktivitet i stipendkomiteen i 
2019. 
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Medlemmer 
 
Medlemsutviklingen i Forfatterforbundet har gjennom hele perioden vært svært positiv.  
 
Ved forrige landsmøte hadde vi 391 medlemmer. Ved utsendelse av landsmøtepapirene 04. mai 2020 
er medlemstallet i Forfatterforbundet 414. Av disse er 312 publiserte forfattere, og 102 er upubliserte 
aspirantmedlemmer.  
 
Etter flere nitide gjennomganger av medlemsmassen vet vi at vi representerer en betydelig andel 
skjønnlitterære forfattere med verk på bibliotek. Dette var også en forutsetning for at 
Kulturdepartementet ga oss adgang til bibliotekvederlagsordningen. Senere har de øvrige 
skjønnlitterære skribentforeningene forsøkt å trekke oss i tvil, som en strategi i forhandlingene om 
fordeling av bibliotekvederlagsmidlene. Med alle gjennomgangene er vi nå sikre på at 
Forfatterforbundets medlemmer er solid representert på landets biblioteker.  
 
Vårt medlemstall er nå om lag på samme nivå som Norske Dramatikeres Forbund, Norske barne- og 
ungdomsforfattere (NBU) og Norsk Oversetterforening. Bare Den norske Forfatterforening er 
vesentlig større. DnF har cirka 670 medlemmer. 
 
Vår inntreden i LO har gitt flere nye medlemmer som ser betydningen av å være organisert i en 
hovedorganisasjon. Vi er i ferd med å bygge opp en profesjonell organisasjon, og skal, på lik linje med 
våre søsterorganisasjoner, kunne tilby juridisk bistand, ulike støtteordninger, faglig utvikling av 
forfattere og stipender til skjønnlitterære forfattere.  
 
Styret legger vekt på at det organisatoriske apparatet skal være så arbeids- og kostnadseffektivt som 
mulig, slik at en størst mulig andel av vederlagsmidlene kan utdeles i form av stipender i tillegg til 
gjennomføring av åpne, faglige arrangementer. I en oppstartsfase har det økonomisk og 
kapasitetsmessig vært krevende å etablere den nødvendige infrastruktur for forbundet.  
 
 
 

Kontingent 
 
Medlemskontingent for ordinære medlemmer har vært kr 500. Aspirantmedlemmer betaler kr 250.  
 
Fra 1. mai 2020 vil LOfavør Innboforsikring være inkludert i medlemskapet. Denne koster kr 852 per 
år. I tillegg vil det komme en medlemsavgift til LO som per i dag er på kr 706. For at ikke 
totalsummen skal bli for høy, vil betalingen deles opp i månedlige rater. 
 
Kontingent innkreves via medlemssystemet StyreWeb. Faktura vil være påført KID-nummer for 
enkelt og trygg betaling. Medlemmer som har takket ja til efaktura vil få faktura rett i nettbanken. 
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Møter 
 
Landsmøtet 
Landsmøtet ble avholdt i Marmorsalen på Sentralen i Oslo den 4. mai 2019. Til stede var 38 
medlemmer og 4 gjester fra våre søsterorganisasjoner. Referat fra Landsmøtet ble i etterkant sendt alle 
medlemmer. 
 
Medlemsmøter 
28. november 2019: På grunn av svært mye arbeid med forhandlingene rundt bibliotekvederlaget, har 
vi ikke hatt kapasitet til å holde mer enn ett fysisk medlemsmøte denne perioden. Siste torsdag i 
november var det sosial samling på Sentralen i Oslo. Vi hadde besøk av Kjersti Andresen fra LOfavør, 
som informerte om innboforsikringen. Eystein Hanssen informerte om arbeidet i styret. All 
informasjon ble strømmet til medlemmene gjennom vår Facebook-gruppe. 
 
Lokale forfattertreff 
Det har under perioden vært holdt lokale forfattertreff i Bergen og Trondheim. 
 
Møter med Kulturdepartementet 
Det har vært flere møter med Kulturdepartementet om bibliotekvederlagsmidlene. I disse møtene har 
Forfatterforbundet og styret i Norsk Forfatter- og Oversetterfond deltatt (NFOF). Styret i NFOF har 
medlemmer fra DnF, NBU, Dramatikerne og Norsk Oversetterforening. 
 
Møter med Arbeiderpartiets fraksjon i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.  
Som et ledd i diskusjonen om bibliotekvederlaget, har Stensbak og Hanssen møtt politiske rådgiver 
knyttet til Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets Familie- og kulturkomité.   
 
Møter med søsterorganisasjonene DnF, NBU, Dramatikerne og Norsk Oversetterforening  
Utover kontakt med søsterorganisasjonene i forbindelse med bibliotekvederlaget, har det vært liten 
kontakt med søsterorganisasjonene i 2019. Dog har DnF og Forfatterforbundet stått sammen i 
forhandlingene med Forleggerforeningen om normalkontrakt for strømming, og samarbeider godt om 
dette. 
 
Møter med Norsk Forfatter- og Oversetterfond, NFOF 
Det har vært et større antall møter, ofte med betydelig forutgående og etterfølgende korrespondanse, 
med NFOFs styre. Bibliotekvederlaget har vært eneste tema på møtene. 
 
Møter med LO 
Etter at vi var tatt opp som foreløpig medlem i LO den 23. september 2019, har leder Eystein Hanssen 
hatt møterett i LOs Sekretariat, som møtes hver mandag. I tillegg har styret møtt i andre LO-
sammenhenger, som i LO Kultur.  
 
I forbindelse med innføring av LOfavørs Innboforsikring har sekretariatet jevnlig hatt møter og 
oppfølging med LOfavør og Fremtind Forsikring om overføring av vårt medlemsregister. 
 
Møter med Kulturrådet 
Styret, ved Hanssen, Stensbak og Erichsen, har vært i tre møter med Kulturrådet og de andre litteratur- 
og bransjeorganisasjonene angående endringer i Innkjøpsordningen. Vi har også gitt skriftlige innspill 
med våre synspunkter på de foreslåtte endringene. 
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Møter med Forleggerforeningen 
I forbindelse med ratifisering av normalavtalene for skjønnlitterære forfattere har vi hatt flere møter 
med Forleggerforeningen. Avtalen ble underskrevet 5. desember 2019, og alle de gjeldende avtalene er 
lagt ut på vår nettside. 
 
Møter med Vigmostad & Bjørke 
Forfatterforbundet har siden stiftelsen ønsket å fremforhandle en minsteavtale for serieforfattere. I dag 
er det to forlag som utgir serieromaner, Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm/Bladkompaniet. 
Styremedlem Dorthe Erichsen har ledet forhandlingene med Vigmostad & Bjørke, som ikke er 
medlem av Forleggerforeningen, og på nyåret kunne Forfatterforbundet signere en historisk 
normalavtale med minstesats for serieforfattere. Arbeidet fortsetter nå for å få til en lignende avtale 
med Cappelen Damm og Forleggerforeningen. 
 
Møter med Deichmanske bibliotek 
Forfatterforbundets leder og nestleder besøkte biblioteksjef Knut Skansen på Deichman og 
fikk en innføring i bibliotekenes innkjøp, drift, utlånsvirksomhet mv. Besøket var lærerikt og 
ga oss god bakgrunnskunnskap også til forhandlingene om bibliotekvederlaget. Etter besøket 
har Forfatterforbundet mottatt flere invitasjoner fra Deichman og vi opplever å bli involvert 
på linje med de øvrige skribentforeningene.  
 
 
 
 

Andre aktiviteter  
 
Innspill til det offentlige 
I forbindelse med den store koronakrisen i mars 2020, ble svært mange kulturarbeideres hverdag 
snudd på hodet. Arrangementer ble avlyst, og estimerte inntekter fra honorarer falt bort med 
umiddelbar virkning. De tre kunstnerforbundene i LO sto sammen, med Creo i førersetet, om et 
innspill som LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hadde med inn i møte med representanter for 
regjeringen. Myndighetene kom på banen med en krisepakke til frilansere og selvstendig 
næringsdrivende, og til kulturlivet forøvrig.  
 
I skrivende stund kan vi ikke si noe om resultatet av pakken, men kan konstatere at veien til 
makthaverne er blitt atskillig kortere etter vår inntreden i LO. 
 
LOs Litteraturpris 
Eystein Hanssen er som leder av Forfatterforbundet jurymedlem for LOs nye litteraturpris for 
arbeiderlitteratur, som skal deles ut annethvert år. Arbeidet er i gang, og planlagt utdeling vil skje 
under Jernrosa Politiske Litteraturfestival i Odda i mai. 
 
Innspill til undersøkelse om indieforfatterpublisering 
I mars 2020 fikk vi en henvendelse fra ARK bokhandel om at de vurderer å tilby en tjeneste for 
forfattere som ønsker å utgi bøker på egen hånd. I samarbeid med Audhild Lønne, som arbeider med 
en masteroppgave om selvpublisering, hadde de utarbeidet en digital undersøkelse om tanker og behov 
rundt dette. Forfatterforbundet arbeider for bedre utgivelsesmuligheter for alle våre medlemmer, og 
takket derfor ja til å sende undersøkelsen til den delen av medlemsmassen som står for utgivelse selv. 
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3. Forfatterforbundets økonomiske situasjon 
 
 
Forfatterforbundets økonomiske situasjon er fortsatt svak, men de få midlene vi har hatt til rådighet, er 
blitt benyttet forsiktig. 
 
I 2018 påpekte vi at Forfatterforbundets operative evne hang sammen med evnen til å finansiere 
tillitsvalgtes tidsbruk, slik at de er i stand til å øve innflytelse og støtte på vegne av medlemmene.  
 
I 2019 har medlemmene i Forfatterforbundets styre ikke fått noe løpende honorar, men Roer og 
Hanssen har fått dekket en arbeidsdag i uken for å ivareta helt basale sekretariatsfunksjoner. 
Deltakelse i møter ut over styremøter er for styrets medlemmer honorert etter statens satser for 
møtevirksomhet.   
 
Alt øvrig arbeid har fortsatt foregått på dugnad og i den utstrekning den enkelte tillitsvalgte har klart å 
finne tid. Vi kan slå fast at forbundets operative evne også i år har vært ivaretatt, men denne måten å 
jobbe på tærer på styremedlemmenes krefter og er ikke bærekraftig. Nå som den økonomiske 
situasjonen er noe forbedret, legger vi fram en plan for hvordan vi nå kan drive foreningen med mer 
normal innsats. 
 
 
Inntekter 
Forfatterforbundet har hatt to inntektskilder i 2019: Medlemskontingenter på kr 148.500 og et bidrag 
fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond på kroner 500 000. Som et ledd i de pågående forhandlingene 
om bibliotekvederlagsmidlene fikk Forfatterforbundet til slutt en á konto utbetaling på ytterligere 1,5 
millioner, men dette skjedde først i februar 2020.  
 
Hva som skjer videre i 2020, avhenger av prosessen om bibliotekvederlagsmidlene og også av 
opptaksprosessen i Kopinor. Fordi disse forhandlingene pågår, vet vi ikke nå hvilke summer dette vil 
beløpe seg til. 
 
 
Likviditet 
Foreningen har, med en stram økonomistyring og betydelig gratis innsats, ikke hatt 
likviditetsutfordringer. Størrelsen på midlene vi har tilgjengelig, har styrt utgiftsnivået.  
 

Innestående på kto. pr. 31.12.2019 var kr 379 323,65 
 
 
Resultat og balanse 
Foreningens resultat avspeiler en nøktern pengebruk. Som resultatregnskapet viser, har kostnadene i 
hovedtrekk vært møte- og reisekostnader, noe ekstern bistand og kostnader til leie av lokaler.  
 

Resultatet for 2019 er kr 83.507,40 
 
Se resultatregnskap og balanse for detaljer. Regnskapet er revidert av Statsautorisert revisor, Erik Bell, 
Lundes Revisjon. 
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Driftsregnskap 
 

 
Note 1: Forhandlingene om Forfatterforbundets andel av bibliotekvederlagsmidlene gjennom Norsk Forfatter- og 
Oversetterfond for 2019 er ikke avsluttet, og det er sannsynlig at saken ender med voldgift. De 0,5 millionene vi 
har mottatt forskuddsvis utgjør en brøkdel av hva vi har krevd. Det er liten risiko for at midler skal betales 
tilbake. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

3920 Medlemskontingenter
3970 Økonomisk støtte fra LO
3980 Økonomisk støtte fra Norsk Forfatter- og

5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
5990 Annen personalkostnad
6300 Leie lokaler
6540 Inventar (Res)
6700 Revisjons og regnskapshonorarer
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6890 Annen kontorkostnad
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7400 Kontingent, fradragsberettiget
7420 Gaver, fradragsberettigede
7600 Lisensavgifter og royalties
7700 Styre- og andre møter
7770 Bank og kortgebyrer
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget

8050 Annen renteinntekt

8960 Overføringer annen egenkapital

Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019 
 
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018

  
 

Periode Akkumulert
Periodeslutt

 fg år
 
Driftsinntekter

127 368,22 127 368,22 148 500,00
0,00 0,00 150 000,00

500 000,00 500 000,00 0,00
627 368,22 627 368,22 298 500,00

Driftskostnader
-174 951,00 -174 951,00 0,00
-20 994,12 -20 994,12 0,00
-70 000,00 -70 000,00 0,00
-34 538,13 -34 538,13 0,00
-2 960,22 -2 960,22 0,00

-804,00 -804,00 0,00
-3 750,00 -3 750,00 0,00

-580,00 -580,00 0,00
0,00 0,00 -6 125,00

-23 750,00 -23 750,00 -9 000,00
-2 068,00 -2 068,00 0,00
-1 342,00 -1 342,00 -1 209,00

-108 649,00 -108 649,00 -42 600,83
0,00 0,00 -5 770,00

-40 413,00 -40 413,00 -7 418,00
-4 056,00 -4 056,00 0,00

-15 000,00 -15 000,00 0,00
-500,00 -500,00 0,00

-1 599,00 -1 599,00 0,00
-15 542,50 -15 542,50 0,00
-18 975,16 -18 975,16 0,00
-2 039,22 -2 039,22 -711,40
-1 595,00 -1 595,00 0,00

-544 106,35 -544 106,35 -72 834,23

Driftsresultat 83 261,87 83 261,87 225 665,77

Finansielle poster
245,55 245,55 73,99

 
Ordinært resultat før skatt 83 507,42 83 507,42 225 739,76

Ordinært resultat 83 507,42 83 507,42 225 739,76

Årsresultat 83 507,42 83 507,42 225 739,76

Overføringer
0,00 0,00 -225 739,76

 

Resultatrapport
FORFATTERFORBUNDET 
820343972

Utskrevet av Anne Kathrine Gaarder 01.04.2020 00:38:11 Visma eAccounting

Side 1 av 1

RESULTAT 
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Balanse 
 

  

 
 
 

 
 

Eystein Hanssen       Helle Stensbak   Trond Vernegg 
 
 
 
 
  Lena Merete Roer    Dorthe Emilie Erichsen 
 

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1506 28 00639

1980 DnB Eystein Hanssen

2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld

2600 Forskuddstrekk

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2780 Avsatt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2940 Skyldige feriepenger

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

 

Omløpsmidler

228 875,26 120 743,03 349 618,29

0,00 29 705,36 29 705,36

-419,00 419,00 0,00

228 456,26 150 867,39 379 323,65

 

SUM EIENDELER 228 456,26 150 867,39 379 323,65

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-225 739,76 0,00 -225 739,76

 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 -83 507,42 -83 507,42

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -225 739,76 -83 507,42 -309 247,18

Gjeld
 

 

Kortsiktig gjeld

-2 716,50 2 116,50 -600,00

0,00 -29 701,00 -29 701,00

0,00 -15 821,13 -15 821,13

0,00 -2 960,22 -2 960,22

0,00 -20 994,12 -20 994,12

-2 716,50 -67 359,97 -70 076,47

 

Sum gjeld -2 716,50 -67 359,97 -70 076,47

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -228 456,26 -150 867,39 -379 323,65

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
FORFATTERFORBUNDET 

820343972

Utskrevet av Anne Kathrine Gaarder 01.04.2020 00:37:11 Visma eAccounting

Side 1 av 1

BALANSE 

Oslo 3. april 2020
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Revisors beretning 
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4. Budsjett 2020 
 
Ved utsendelse av landsmøtepapirene pågår fortsatt forhandlingene med NFOF om fordeling av 
bibliotekvederlaget. Vi har – som i fjor – derfor funnet det riktigst å vise hvordan budsjettet ser ut med 
de inntektene vi har grunn til å anta at vi får inn.  

 
 

Budsjett 2020

INNTEKTER
Medlemskontingent

Medlem (320) 160 000,00
Aspirant (100) 25 000,00
Student (50) 12 500,00

NFOF
NFOF 2019 1 500 000,00 I

NFOF 2020 2 000 000,00 II

SUM INNTEKTER 3 697 500,00

KOSTNADER
Lønn og honorarer

Lønnskostnader sekretarirat inkl. pensjon 1 100 604,00 III

Honorarer styre og komiteer 270 131,75 IV

Medlemsservice
Bistand medlemmer, juridisk og annen 300 000,00
Meldemsregister og adm. LOfavør 45 000,00

Fagdager 100 000,00
Kursvirksomhet 120 000,00
Forfatterkvelder geografiske 40 000,00

Arrangements-, oppholds- og reisekostnader
Styremøter + reisevirksomhet 85 000,00 V

Landsmøte 191 000,00

Administrasjonskostnader
Regnskap/revisjon 60 000,00
Regnskapssystem lisens 5 000,00
Utstyr, lagring, IT-sikkerhet, web m.v. 39 400,00
Profilering og markedsføring 30 000,00
Abonnementer (Bokbasen) 21 600,00

Lokaler
Leie lokaler 92 000,00

Diverse kostander
Voldgift BVL og gebyr inntreden Kopinor 500 000,00 VI

Avsetning streikefond LO 300 000,00 VI

Buffer 397 764,25
SUM KOSTNADER 3 697 500,00

I Etterbetalt i februar 2019
II Omstridt beløp
III Se detaljert oversikt
IV Styrehonorarer for 2019 
V Inkluderer festivaler m.v.
VI Engangsbeløp / avsetning

Medlemsaktiviteter
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Lønns- og honorarkostnader spesifisert 
 
Lønn       

 Prosjektstilling   
  Styreleder/daglig leder jan – apr  48 000,00 

  Styreleder/daglig leder mai – des  376 000,00 
     

  Arbeidsgiveravgift 14,1 % 59 784,00 

  Feriepenger 12,5 % 53 000,00 
  Pensjon 14,0 % 59 360,00 

 Stillinger    
  Org. sekretær jan – april  40 000,00 

  Org. sekretær mai – des  220 000,00 

     
  Timeinnsats (300 timer)  138 900,00 

  Arbeidsgiveravgift 14,1 % 36 660,00 

  Feriepenger 12,5 % 32 500,00 

  Pensjonskostnad 14,0 % 36 400,00 

 SUM LØNNSKOSTNADER   1 100 604,00 
 
 
Honorarer       

 Styret  
  

  Styrehonorar medlem, fast 3 35 000,00 105 000,00 
  Styrehonorar nestleder 1 42 500,00 42 500,00 
  Styrehonorar leder 1 50 000,00 50 000,00 
  Styrehonorar vara 2 5 000,00 10 000,00 
  Møtehonorar vara 7 1 750,00 12 250,00 
   

 
 0,00 

 Valgkomité  
 0,00 

  Honorar leder 1 7 000,00 7 000,00 
  Honorar medlemmer 2 5 000,00 10 000,00 
   

 
  

   
 

 0,00 
 Sosiale kostnader  

  
  Arbeidsgiveravgift  14,10 % 33 381,75 
   

 
 0,00 

 SUM HONORARER     270 131,75 
 
 
Styrets innstilling til honorarer følger av budsjettet for honorarer. 
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Kommentarer til budsjettet 
 
Budsjettet reflektere at det fortsatt pågår en prosess om bibliotekvederlaget. I fjor hadde vi godt håp 
om at disse forhandlingene ikke skulle trekke ut over årsskiftet, men dessverre må vi konstatere at vi 
ikke har maktet å komme til enighet om en løsning vi kunne stå for på vegne av våre medlemmer. 
Forhandlingene er nå inne i et avtalt spor, og det er god grunn til å anta at det kommer en avgjørelse 
før sommeren. 
 
Forfatterforbundets uttalte mål er å holde administrasjonsnivået på et forsvarlig nivå, og vi skal 
benytte mest mulig av de kollektive midlene vi etter hvert får råderett over til stipender. Vi må likevel 
ha et fungerende sekretariat som kan ivareta våre organisatoriske forpliktelser og medlemmenes 
interesser på litteraturfeltet, på den politiske arena, overfor LO og de øvrige skribentorganisasjonene 
og i media.  
 
Hos de øvrige organisasjonene ligger forholdet mellom stipender/andre aktiviteter, inkl. 
administrasjon, på rundt 60/40 prosent. Her skal vi være bedre, men inntil vi har fått saken om 
bibliotekvederlag avgjort – og vi rår over vår fulle andel av bibliotekvederlaget – må vi bruke de 
begrensede ressursene vi har fått utbetalt til å etablere sekretariat og ivareta medlemmenes interesser 
overfor omverdenen.  
 
Engangskostnader 
Budsjettet må ta høyde både for kostander ved en voldgiftssak, vederlag ved inntreden i Kopinor og 
bidrag til LOs streikefond. Dette er engangskostnader. 
 
Styrehonorarer og lønn  
Styrets medarbeidere har hver for seg hatt en arbeidsbelastning langt ut over hva man kan forvente av 
noe styre. Det vil være umulig å kompensere denne innsatsen realistisk, men budsjettets forslag til 
styrehonorarer reflekterer at dette er en gruppe mennesker som har jobbet ekstremt mye det siste året. 
 
Budsjettet inneholder en foreløpig minimumsløsning for sekretariat og daglig ledelse, med en 
organisasjonssekretær i 60%-stilling, og hvor styrets leder i en 80%-stilling også utfører de oppgavene 
en daglig leder/generalsekretær utfører i de andre skribentorganisasjonene. Det vil i samarbeid med 
revisor bli utarbeidet en styreinstruks og en stillingsinstruks for ansatte i Forfatterforbundet. 
 
Lønnsnivået for organisasjonssekretæren reflekterer tilsvarende stillinger i andre organisasjoner. 
Lønnsnivået for leder settes tilsvarende seniorrådgiver i offentlig sektor/organisasjonsliv, og frikjøp 
fra fast stilling i staten. Øvrig innsats i utvalg, møter og annen pålagt virksomhet på vegne av 
Forfatterforbundet godtgjøres etter statens timesats. Dette er i tråd med øvrig praksis på kulturfeltet. 
Stillingene i Forfatterforbundet gis LOs pensjonsordning. 
 
2019 og 2020 
Fordi fjoråret i stor grad ble driftet som en dugnad, med unntak av en midlertidig ordning fra 1. aug. 
2019, hvor Lena Roer har fungert som organisasjonssekretær én dag i uka, og leder Eystein Hanssen 
har jobbet én dag i uka, gikk vi inn i 2020 med en cirka 1,7 millioner «på bok». Årets budsjett tar som 
utgangspunkt i at mesteparten (ca. 60%) av disse midlene benyttes til kostnadene med de 
rettsprosessene vi må regne med kommer, og avsetning til LOs streikefond. 
 
Fordeling 
Budsjettets prosentfordeling er slik: 
Sekretariat/adm. : 48% 
Medlemsaktiviteter : 24% 
Avsetninger/buffer : 28% 
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Styrets innstilling:  
Landsmøtet godkjenner budsjettet, men dersom forhandlingene med NFOF sluttføres og det 
tilkommer vesentlig større inntekter i 2020, bes styret om å utarbeide et nytt, forsvarlig budsjett som 
imøtekommer vår vedtatte handlingsplan. Styrets disposisjoner skal i dette tilfellet begrunnes særskilt 
når de legges frem for neste Landsmøte. 
 
Landsmøtet vedtar forslaget til honorar til styret for landsmøteperioden 2019-2020. 
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5. Valgkomiteens innstilling til styre 
 
Valgkomiteen har bestått av Arne Svingen (leder), Ørjan Nordhus Karlsson og Jeanette Semb.  
 
 
Eystein Hanssen, leder ikke på valg 

Trond Vernegg, nestleder 2 år 

Sidsel Dalen 1 år  

Dorthe Erichsen 2 år 

Roar Ræstad 2 år 

 

 

Varamedlemmer: 
Eirik Wekre 2 år  

Helle Stensbak 2 år 

 
 
Helle Stensbak stiller etter eget ønske ikke til gjenvalg som nestleder. Hun har takket ja til å stille som 
varamedlem til styret. Kristin Skulstad Ålovsrud trekker seg som varamedlem. 
 
 
 
Presentasjon av kandidatene 
 
Trond Vernegg (f. 1958) – gjenvalg, kandidat nestleder 
Født og oppvokst i Sandefjord, bosatt i Oslo. Han arbeidet i en periode som journalist, og har siden 
1986 vært forretningsadvokat i Oslo. Han har omfattende erfaring som styreformann og styremedlem i 
en rekke børsnoterte og unoterte selskaper og stiftelser. Fra 1990 har han vært formann i 
Riksmålsforbundet. Han er medlem av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Norsk PEN, og 
styremedlem i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Vernegg er styremedlem i Forfatterforbundet fra 
2019.  I 2013 utgav han Valebrokks metode. Et hjerte av gull, en neve av stål på Cappelen Damm 
sammen med Magne Otterdal. Han har også utgitt de fire spenningsromanene Forbindelsene (2016), 
Granatsjokk (2017), Dødelig finale (2018) og TEKNOSTORM Europa brenner! (2019). 
 
Sidsel Dalen (f. 1969) – nyvalg 
Dalen har bakgrunn som journalist og PR-rådgiver. Hun er utdannet i London og Norge med bachelor 
i antropologi og massemedia, hovedfag i medievitenskap og master i EU-politikk ved London School 
of Economics. Dalen har allsidig mediearefaring og har jobbet i RadiOrakel på Blitz, og senere 
Bootleg, som hadde egen rockeklubb og TV-sending fra en nedlagt kirke på Torshov, i musikkbladet 
Puls, NRK P2 og P3 og Økonomisk Rapport. Hun har også bred erfaring fra PR- og 
kommunikasjonsyrket, hvor Dalen jobbet i syv år. I den perioden fikk hun god innsikt i oljebransjen 
og anledning til å jobbe internasjonalt. Dalen har utgitt tre thrillere: Dødelige dråper (2011), 21 dager 
(2013) og Nødhjelp (2015). 
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Dorthe Erichsen (f. 1961) - gjenvalg 
Serieforfatter og oversetter bosatt i Drammen. Utdannet cand. mag. og har arbeidet i bokbransjen 
siden 1984. Til sammen ca.10 år som forlagsredaktør, 5 av dem som sjefredaktør for barne- og 
ungdomsavdelingen til Hjemmets Bokforlag. Har siden 1992 vært frilanser på fulltid. Har blant annet 
oversatt over 150 skjønnlitterære titler. Har utgitt seriene «Losbarna» og «Seterliv», på til sammen 48 
titler. Erichsen har sittet i styret i Forfatterforbundet siden stiftelsen i 2018. Hun er leder for 
stipendkomiteen. Har tidligere sittet i stipendkomiteen for oversettere hos NFFO, og flere perioder i 
komiteen for Norsk Oversetterforenings Bastianpris for beste barne- og ungdomsoversettelse. Erichsen 
er med i forhandlingsutvalget for serieforfattere. 
 
 
 
Roar Ræstad (f. 1968) – nyvalg 
Forfatter og jobber til daglig som lektor på Strinda videregående skole der han underviser i historie og 
engelsk. Han er cand.philol. med hovedfag i historie fra NTNU i Trondheim.  
Han debuterte som krimforfatter i 2014 med boka Sovende hunder, den første boken i serien om 
politibetjent Gabriel Navarseth der handlingen utspiller seg i Trondheim under den andre verdenskrig. 
For denne ble han av Kongsberg Krimfestival nominert til Maurtis Hansen-prisen Nytt blod i 2015. I 
2016 kom Elven, som er den andre boken i serien om politibetjent Gabriel Naverseth. Ravnens time, 
den tredje boken i kvartetten, kom ut i 2018. Ræstad var i en periode varatillitsvalgt for 
Utdanningsforbundet ved Strinda videregående skole. Fra 2019 har han vært styreleder i Trondheim 
Krimfestival. 
 
 
 
Varamedlemmer 
 
Eirik Wekre (f. 1966) – gjenvalg, varamedlem 
Født og oppvokst i Oslo, hvor han fortsatt bor. Har bakgrunn fra Forsvaret, hvor han først spesialiserte 
seg innen fjernoppklaring bak fiendens linjer, og siden i sikkerhet og kontraetterretning ved Troms 
Landsforsvar. Han gjennomgikk videre opplæring ved Forsvarets Skole i Etterretnings- og 
Sikkerhetstjeneste (nå Etterretningshøyskolen). Under den kalde krigen arbeidet Wekre bl.a. som 
sikkerhetsoffiser i samarbeid med allierte styrker og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). 
Har siden studert til to mastergrader i økonomi og ledelse og er også autorisert finansanalytiker. Han 
har jobbet som strategisk rådgiver, analytiker og forvalter i inn- og utland. Wekre debuterte som 
forfatter med Spill uten regler i 2005, og har utgitt i alt åtte spenningsromaner på Gyldendal. Noen av 
bøkene er også oversatt. Wekres bok nummer ni Alias kom på Goliat Forlag høsten 2019. Eirik Wekre 
er varamedlem i Forfatterforbundet fra 2019.   
 
 
Helle Stensbak (f. 1961) – gjenvalg, nå som varamedlem 
Født og oppvokst på Hamar, bosatt i Oslo. Samfunnsøkonom, musiker og forfatter. Hun var 
sjeføkonom i YS i syv år, og har vært i fagbevegelsen siden 1990 der hun har jobbet både spesifikt 
med kunstneres inntekts- og arbeidsvilkår, og generelt med nasjonal lønnsdannelse og 
makroøkonomisk stabilitet. Hun har også deltatt i internasjonalt økonomisk arbeid i TUAC/OECD, 
EPSU, CWC, NFS og Nordisk ministerråd, og jobbet mot både stortinget og regjeringen her hjemme. 
Hun har vært medlem i flere regjeringsoppnevnte utvalg der resultatet er om lag 15 NOU-er. Som 
samfunnsøkonom har Helle Stensbak både operativ og akademisk erfaring. Stensbak har vært foreleser 
og sensor ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, og ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun har 
erfaring som leder og har hatt flere styreverv, også som styreleder. Hun er fast spaltist i Aftenposten, 
foredragsholder, og forfatter på Gyldendal. Stensbak har sittet i styret i Forfatterforbundet siden 
stiftelsen i 2018, og stiller nå som varamedlem. 
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6. Valgkomiteens innstilling til stipendkomité 
 
 
Dorthe Erichsen, leder Ikke på valg 

Lene Lauritsen Kjølner Ikke på valg 

Gunhild Haugnes Ikke på valg 

Tore Aurstad Gjenvalg 

Agnes Matre 2 år 

 
 
Varamedlem: 
Jan Erik Øvergård 2 år 

 

 

 

Presentasjon av kandidatene 
 
Tore Aurstad (f. 1972) 
Barnebokforfatter, krimforfatter og oversetter, bosatt i Oslo. Nominert til Rivertonprisen to ganger – i 
2016 og 2019.  
 
Agnes Matre (f. 1966) 
Lærer og roman- og krimforfatter, bosatt i Haugesund.  
  

 
Varamedlem 
 
Jan Erik Øvergård (f. 1955) 
Serieforfatter og journalist, bosatt på Røros. Sitter også i Forfatterforbundets utvalg for serieforfattere 
og er med på å forhandle kontrakter for seriebransjen 
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7. Styrets innstilling til valgkomité 
 
 
 
Hanne Kristin Rohde, leder 1 år  

Jeanette Semb 1 år 

Salmund Kyvik 1 år 

 
 
 
 
 
 
 

8. Valgkomiteens innstilling til revisor 
 
 
Statsautorisert revisor Erik Bell, Lundes revisjon. 
 
 


