Kjære forfattere
Mange av dere har engasjert dere i solidaritetsarbeid for Ukraina, blant annet i form av
opplesningsarrangement eller deling av ukrainsk litteratur på sosiale medier. Send gjerne
planlagte og pågående initiativ til sekretariatet post@forfatterforeningen.no så vi kan dele
disse initiativene videre, blant annet med den ukrainske ambassaden i Oslo som vi er i dialog
med. Den ukrainske ambassaden har per nå ikke oversikt over hvorvidt det er forfattere
blant flyktningene som kommer til Norge, men de ønsker å få informasjon om arrangement
knytta til ukrainsk litteratur så de kan legge ut informasjon om dette på sine nettsider og
sende informasjon til litteraturkontoret i Kiev som også har en nettside som forfattere følger
med på.
Forfatterforeningens sekretariat har opplyst den ukrainske ambassaden om hva vi kan tilby,
som møte med kollegaer, informasjonsutveksling og bistand, lån av våre lokaler, skriveplass i
Oslo, Tromsø, og Bergen.
Utlendingsdirektoratet har nå registrert nesten 17000 søknader fra ukrainske borgere om
beskyttelse, 16.mai var det over hundre søkere registrert, og antallet øker.
Sekretariatet fortsetter arbeidet med å stille Berlin-leiligheten til disposisjon for forfattere på
flukt som følge av krigen, jamfør årsmøtevedtaket. DnF fordømmer Russlands angrep på
Ukraina
Etter at jeg deltok på Baltic Writers Council, BWC samlet i Visby, i mai, ble det klart at det
også er et stort behov for kortere opphold, fordi mange ukrainere vil tilbake og hjelpe til i
hjemlandet. Mens andre igjen selvfølgelig vil ha andre behov. Vi holder dere oppdatert om
hva som skjer med DnFs leilighet.

Forfatterforeningen hadde sitt første styremøte etter årsmøtet nå i mai, da snakka vi blant
annet om hva vi kan gjøre av solidaritetsarbeid for Ukraina. Andre saker som ble drøfta av
styret var forståelsen av dagens normalkontrakt, forlags benyttelse av realisasjon og veien
videre. Forfatterforeningen, NBU og FF er i dialog med Forleggerforeningen og har, i tillegg
til e-postutveksling, hatt to møter.
Thorvald Steen gjestet styremøtet i mai, han delte tanker og ideer med styremedlemmene.
Foreløpig stipendstatistikk ble også lagt fram på styremøtet, den ferdige oversikten over
stipendstatistikken vil bli forelagt medlemmene på medlemsmøtet i november.
Forfatterforeningen vil igjen søke Kulturrådet om midler til forfatteropplesninger i
bokhandel rundt omkring i Norges land. I den forbindelse vil vi gjerne at dere som kunne
tenke dere å være med på et slikt honorert møte i bokhandel, sier ifra til oss, innen utgangen
av mai måned, slik at vi kan søke Kulturrådet med et variert utvalg av forfattere. Du kan
melde din interesse her: Støtte til formidling av egne bøker i bokhandel eller sende en mail
til sekretariatet på post@forfatterforeningen.no
Annet som opptar styret og oss i sekretariatet er hva gjøre med gratisarbeid som mange
forfattere forventes å gjøre.
Har du jobbet for forlaget uten å få betalt? Da vil vi gjerne høre om det!
Mange forfattere deltar på opplegg der alle rundt dem er betalt, unntatt forfatteren selv. Vi
vil, i samarbeid med Forfattersentrum, intensivere arbeidet mot gratisarbeid og trenger
konkrete eksempler. Så send oss veldig gjerne en e-post om du er blitt, eller blir forespurt
om slike gratisoppdrag, for eksempel det å gjeste ulike bokhandlere over flere dager som en
del av markedsføringen av boka uten å få betalt. Ta kontakt med oss om dette, og andre ting
du ønsker å drøfte med oss på post@forfatterforeningen.no
Jeg ønsker dere god maidager,
Beste hilsen Heidi Marie

