Minnesanteckningar från möte med nätverk för författare i Jämtland Härjedalen tisdag
19/5 2015, Designcentrum i Östersund

Det var 31 personer närvarande på mötet: Magnus Ottelid, Theres K. Agdler, Leif Milling, Eva
Ljungdahl, Daniel Edfeldt, Tage Levin, Sara Strömberg, Tomas Melin, Karin Zidén, Örjan Bertilsson,
Karin Härjegård, Gunilla Johansson, Malin Palmqvist, Helmi Odelberg, Ulla Romild, Hans Månsson,
Ewa Jonsson, Birgitta Nilzon, Johan Hemmingsson, Karin Tegenborg Falkdalen, Birger Ekerlid, Jenny
Jejlid, Torbjörn Aronsson, Göran Ekström, Eskil Renström, John Bruno Jacobsson, Eva Grelsson, Maud
Deckmar, Kata Nilsson, Martin Johansson, Torbjörn Ohlsson.

Buffé och mingel
Vi inledde med lite buffé och mingelsamvaro. Det blev trevligt småprat med författarkollegor, både
kända och okända.

Kort info om uppdraget att främja litteraturen som konstform i regionen
Därefter informerade Catarina Lundström om sitt nya uppdrag som regional biblioteksutvecklare vid
Länskulturen, en del av Region Jämtland Härjedalen. Merparten av detta uppdrag handlar om
samordning och kvalitetsutveckling för den kommunala biblioteksverksamheten i länet. Från och
med årsskiftet 2015 ingår även i det regionala uppdraget att arbeta för att främja litteraturen som
konstform. Detta är bakgrunden till att Catarina kallat till detta första nätverksmöte. Tanken är att
skapa en mötesplats och ett nätverk av skrivande människor i länet, både blivande och etablerade
författare, i syfte att hjälpas åt att utveckla litteraturområdet. Nätverket bör vara brett och innefatta
all typ av litteratur, skönlitteratur och facklitteratur, för vuxna och för barn/unga.
Vad kan och bör nätverket ägna sig åt? Catarina presenterade några verksamheter som hon och
Länskulturen kommer att initiera under hösten.
Det första som händer är att Theres K. Agdler, kommer att vara projektanställd under hösten för att
genomföra en kartläggning av litteraturområdet i länet. Vilka författare finns, inom vilka
områden/genres? Vilka förlag, skrivarutbildningar osv finns? Osv Osv. En författarenkät kommer att
skickas ut för att samla in information. När kartläggningen är klar finns en grund att stå på för
kommande verksamhet, gemensamma projektansökningar osv.
Som ett första steg mot en egen litteraturfestival kommer att arrangeras ett öppet seminarium den
8/10 i Östersund i samband med Bokens dag på Storsjöteatern. Då kommer representanter från
några av landet litteraturfestivaler (Bokdagarna i Dalsland och Littfesten i Umeå) att vara på plats för
att dela med sig av sina erfarenheter och vi får möjlighet att påbörja en diskussion om hur en festival
i vårt län skulle kunna se ut och organiseras.

Vilka behov och önskemål finns inom gruppen författare? Vad kan nätverket jobba med?
Flera förslag kom upp på mötet:

•
•
•
•
•

Workshop och utbildningstillfällen, t.ex. om publicering och förlagskontakter, om digitala
plattformar osv.
Utbudsdagar där författare kan presentera sig för förläggare och kulturarrangörer (se
inspiration från Västerbotten t.ex.)
Inspirationsträffar med möjlighet att lyssna till andra författare om skrivprocessen mm.
Bilda mindre skrivargrupper med likasinnade författare, t.ex. barnboksförfattare,
fackboksförfattare osv.
Ta initiativ till en gemensam antologi.

Information från Författarförbundet via regionombudet Theres K. Agdler
Theres K. Agdler, som är regionombud för Jämtland/Härjedalen, informerade om Författarförbundet
och uppmanade alla som ännu inte blivit medlem att ta steget. Det finns mycket hjälp och stöd att få
därifrån. Bland annat ger Författarförbundet ut rekommendationer när det gäller ersättningsnivåer
för författare som gör uppdrag, föreläsningar, författarframträdande mm. Som medlem finns det
också möjligheter att söka vissa typer av stipendier mm. Ta gärna en kontakt med Theres för mer
information. (theres@frososkrivarforum.se, 070 – 603 49 19)

Information från Anna Degerman Holmström, författare och projektledare från Västerbotten
Anna berättade om sin egen resa mot att bli etablerad författare, som gått via arbete som både
journalist och bibliotekarie till att successivt landa i eget skrivande. Anna har också varit
projektledare för projektet ”Det litterära Västerbotten” som pågått i snart tre år. Deras
programförklaring är: Det ska bli lättare att bli författare i Västerbotten! Projektet har arbetat med
tre huvudområden: fortbildning, scen och samarbete. Under sitt första år satsade projektet på
upptaktsträffar och skrivinspiration. En inventering av skrivandet i länet gjordes och även en enkät
som samlade upp önskemål och tankar bland författarna. Enkätsvaren har varit ett bra underlag och
har i mycket påverkat den riktning som projektet tar i fortsättningen. Projektet har också ägnat tagit
initiativ till skrivpedagogisk verksamhet samt har haft samarbete med litteraturfestivalen Littfest i
Umeå. För mer information om projektet, se hemsidan: www.litteraravasterbotten.se
Olika aktiviteter och delmål inom Litterära Västerbotten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och samverkan
Den litterära traditionen och regionala förutsättningar
Biblioteken och det lokala kulturlivet
Skrivarkurser/utbildningar
Nätverk
Manushjälp och mentorskap
Publicering
Scen och marknadsföring

Presentation av en facebookgrupp för författare i länet, Micael Lindberg
Micael Lindberg presenterade sin facbookgrupp: Det jämtländska författarundret, och bjöd in alla att
bli medlem i gruppen.

Vad blir nästa steg? Nytt möte i höst, reviderad medlemslista, författarenkät mm
Alla närvarande var intresserade av att fortsätta ses i nätverksform och Catarina L. lovade att bjuda in
till en ny träff i höst. Den lista som Catarina har sammanställt behöver fyllas på och
kompletteras/revideras. Listan skickas med och alla uppmanas att lägga till fler kontaktuppgifter
(adress och telefon).
Det är också fritt fram att komma med inspel och förslag på aktiviteter och initiativ!
Under hösten kommer också att skickas ut en enkät med frågor till var och en i nätverket. Catarina L.
och Theres K. Agdler återkommer med detta.

Stort tack för din medverkan!
PS. Jag bifogar en inbjudan till en temadag den 3/6 på tema Katitzi – böcker och människor som
bryter med normen.
/Catarina Lundström
Regional bibliotekssamordnare
Länskulturen, Region Jämtland Härjedalen
Box 377
831 25 Östersund
catarina.lundstrom@regionjh.se
070-254 75 87

