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Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen 2016 at finde på en mulig erstatning for 
FreelancePrisen, der er blevet nedlagt af generalforsamlingen.   
Bestyrelsen befinder sig på en skala fra modstandere af priser til ikke særlig store fortalere for 
priser, men er enige om, at hvis der skal gives priser, bør det have noget at gøre med fællesskab og 
fagpolitik. På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet forslaget om at indstifte SolidaritetsPrisen. 
 
 
SolidaritetsPrisen 
FLG indstifter SolidaritetsPrisen, der består af 10.000 kr. i efteruddannelsesstøtte og en klassisk 
propagandaplakat (plakatkonkurrence udskrives, pris for den bedste plakat er 5.000 kr. i 
efteruddannelsesstøtte). 
 
Hvem kan indstilles: Kollektiver (dvs. mindst to personer), som har udmærket sig særligt inden for 
fagpolitik og/eller fagligt samarbejde. Det kan f.eks. være freelancere, der har oprettet eller driver et 
fagligt eller fagpolitisk fællesskab (f.eks. et kooperativ, kontorfællesskab eller en klub), eller som 
har ydet en særlig indsats af faglig eller fagpolitisk karakter for kollektivet i bred forstand. Det kan 
også være samarbejder freelancere og fastansatte imellem (f.eks. mellem en TR og repræsentant(er) 
for en freelanceklub) eller mellem f.eks. erfarne og nystartede freelancere. Prisen er indstiftet for at 
fremhæve måder hvorpå freelancere (og freelancere og fastansatte) kan bakke hinanden op, enten i 
forhold til at skabe fælles produktioner eller i forhold til at forbedre løn/honorar- og arbejdsvilkår. 
 
Hvornår uddeles prisen: Prisen uddeles hvert andet år på FreelanceGruppens Generalforsamling. 
Deadline for indstillinger er 15. februar. Første år (2017) uddeles prisen dog på FreelanceGruppens 
40 års jubilæum i oktober 2017, og her er fristen for indstillinger 15. oktober. 
 
Hvem kan indstille til prisen: Alle medlemmer af FreelanceGruppen, og man kan med fordel 
formulere indstillingerne i fællesskab med andre freelancere. 
 
Hvem vurderer indstillingerne: Bedømmelseskomiteen består af FLG's formand, DJs formand, en 
fastansat tillidsrepræsentant og to repræsentanter for hhv. en faglig klub af freelancere og et 
freelancekollektiv (f.eks. et kontorfællesskab eller et kooperativ). 
 
Finansiering: 15.000 kroner i efteruddannelsesstøtte i 2017, herefter 10.000 kr. hvert andet år. 
 
 


