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§ 19 Inkomna motioner
En motion har inkommit inför Svenska Tecknares årsmöte 2022 från
medlemmarna Anna-Clara Tidholm, Gunna Grähs, Anna Bengtsson och
Lennart Eng. Motionen har inkommit via mejl.

Innehåll
Angående formerna för ST:s interna och utåtriktade kommunikation.

Styrelsen har efter sin omvärldsanalys definierat följande mål för föreningens
verksamhet, vilket vi är glada över:
Att stärka medlemmarnas delaktighet och känslan av gemensamma intressen
genom ökad gemenskap, möten, utbyten och dialog.
Att höja medlemmarnas kunskapsnivå och ge våra yrkesgrupper en röst i den
kulturpolitiska debatten.
Nu frågar vi oss hur väl vår kommunikation – såväl den interna som den
utåtriktade – kan tjäna oss i den ambitionen?
Vi tänker på våra olika plattformar för kommunikation: Nyhetsbrevet, hemsidan
och medlemstidningen. Föreningen har ju också olika forum på sociala medier,
men där återupprepas närmast identiskt informationen från nyhetsbrev och
hemsida tillsammans med enstaka artiklar ur tidningen.
Vad händer i samhället och inom våra yrkesområden? Hur kan föreningen
förstärka medlemmarnas kunskapsutveckling och självkänsla? Och – inte minst –
hur kan man skapa en struktur som befrämjar den inre dialogen inom föreningen
och stärker upplevelsen av gemenskap medlemmarna emellan?
I nuläget handlar allt om information och envägskommunikation – uppifrån och
ner. Om man som medlem vill kommunicera med kollegor eller delta i samtal eller
debatt, hänvisas man till sociala medier – där man enbart kan redovisa sina
synpunkter kort och allmänt och i kommentarsform.
Vi saknar former för att kunna föra ett internt och konstruktivt samtal. Samma
brist uppträder på sektionernas egna sidor, som nästan enbart innehåller
”evenemangsinformation” av den typ man kan se på t ex Facebook och Instagram.
Även här behövs ett forum för intern medlemskommunikation.

Tidningen Tecknaren fungerar idag som ”ett ansikte utåt” – ett ”skyltfönster” för
våra yrkesgrupper. Men den speglar inte vårt samlade tecknarfackliga uppdrag
eller sektionernas verksamhet – och inte heller det inre livet i föreningen. I sin
nuvarande form och struktur kan inte Tecknaren härbärgera en intern
medlemskommunikation. Utrymmet är begränsat och innehållet hårt mallat. Och
medlemmarnas egna röster hörs inte.
Enligt styrelsens uppdragsbeskrivning från 2013 bör tidningen vara rörlig och
flexibel. Den bör kunna möta aktuella händelser och debatter som rör vårt
yrkesområde. Dessutom finns en uttalad önskan om att den regelbundet bör växla
form för att kunna spegla mångfalden bland medlemmarna.
Kommunikationen inom Författarförbundet kan tjäna som en jämförelse.
Förbundet agerar offensivt med sina medlemmar i ryggen – inte minst i den
kulturpolitiska debatten. Tidningen Författaren tycks kunna aktivera
medlemmarna genom att belysa och förankra viktiga frågor. Och
Författarförbundets strukturer för internkommunikation och medlemsdialog är
avgjort mera utvecklade än våra.
Vi yrkar att styrelsen undersöker och värderar hur Föreningens strukturer för
medlemskommunikation kan förbättras och fördjupas. I detta ingår också en
utvärdering av tidningen Tecknarens innehåll, form och funktion.

Styrelsens yttrande
Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Styrelsen föreslår att årsmötet
beslutar att bifalla motionen.

Förslag
Att årsmötet bifaller motionen.

