
 

 

Kjære forfattere, 

Lørdag 5.november var det medlemsmøte.  

Takk til dere som deltok, og takk for verdifulle innspill og samsnakk. Mer om medlemsmøtet 

her:   Medlemsmøtet i et nøtteskall og Leders tale 

Styret og sekretariatet vil gjerne høre fra også dere som ikke var der og spesielt få 

tilbakemelding på spørsmålene stilt på medlemsmøtet, knytta til innretning av stipend. 

Nedgangen i vederlagsfondsmidler DnF har råderett over gjør det viktigere enn noen gang at 

foreningen utarbeider statistikk og involverer medlemmene til å diskutere innretning og 

fordeling av stipendmidler for å søke å treffe stipendbehovet blant skjønnlitterære 

voksenbokforfattere best mulig. Skal foreningen legge seg på diversestipend så flere får, 

eller skal vi prioritere arbeidsstipend som vil kunne gi mulighet for fordypning?  Det er et 

spørsmål litt satt på spissen all den tid DnF har innrettet stipendene foreningen forvalter 

som arbeidsstipend, diversestipend og grunnstipend. 55 % av Bibliotekvederlaget går til 

arbeidsstipend og diversestipend, mens grunnstipendet utgjør 45% av Bibliotekvederlaget og 

er en egen innretning som tilsier at forfatter får en sum per tittel, så summen avhenger av 

antall søkere og antall bøker. Forfatter må søke ordningen, og må ha minimum 5 innkjøpte 

bøker, og får betaling for maks 25. Mer informasjon om denne innretningen kan du få ved å 

henvende deg til sekretariatet: post@forfatterforeningen.no 

Her er lenke for å kunne svare på spørsmålene slik de ble formulert på medlemsmøtet og 

lagt frem av arbeidsgruppen som har jobbet med dette: 

https://www.forfatterforeningen.no/dnfs-stipendordning/ 

Passord: Stipend 

Svarfrist: 1. desember 2022 

Dere kan også svare på e-post, og stille spørsmål hvis noe er uklart.  

http://www.forfatterforeningen.no/
https://forfatterforeningen.no/artikkel/medlemsmotet-2022-i-et-notteskall/
https://forfatterforeningen.no/artikkel/medlemsmotet-er-i-gang-3/
mailto:post@forfatterforeningen.no
https://www.forfatterforeningen.no/dnfs-stipendordning/


Høringsfristen på bokloven er 18.november. Forfatterforeningen skriver et utfyllende 

høringssvar knyttet til hele lovforslaget, men det er behov for mobilisering av mange 

stemmer rundt en foreslått fastprisinnretning vi anser problematisk.  

I kronikken styret hadde på trykk i Klassekampen redegjør vi for denne: Bokloven kan 

forkorte dagens fastpris 

Styret og sekretariat oppfordrer alle forfattere til å sende sine høringsinnspill til den 

foreslåtte bokloven. Vi har derfor tillatt oss å lage et høringsutkast.  

Som vedlegg i denne e-posten ligger forslaget til høringsutkast. Forslaget er bare et forslag, 

og dere må justere og endre som dere synes blir best språklig og innholdsmessig, men som 

sagt: Det er behov for mobilisering. I forrige boklovsrunde ble det telt for og imot-stemmer, 

og hvis det fortsatt er noe det drives med, så trenger vi alle de stemmene vi kan få. 

Et samlet årsmøte i Forfatterforeningen vedtok i mars 2022 at de ønsker en fastprisperiode 

på to år, og at bokloven må likestille alle titler og format. Forslag til høringsutkast vedlagt er 

en oppfølging av dette årsmøtevedtaket.  

Det er lett å avgi høringssvar. Følg denne lenken, og gå til ”avgi høringssvar med merknad”. 

Hvis du samtykker i teksten, kan du lime vår foreslåtte høringsuttalelse, eller en justert tekst, 

inn i tekstfeltet. Klikk ”neste” og registrer personalia. 

Hvis du ønsker å lese gjennom lovens §1-12 så finner du lovforslaget med notat her:  

Lovforslag ny boklov 

Følg gjerne med på nettsiden til Forfatterforeningen og ha en god november måned. 

Vi høres, vennlig hilsen Heidi Marie 
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