OM FORFATTERLAGET
Nordnorsk forfatterlag (Nnf) ble stiftet
på Kjerringøy i 1972 av nordnorske,
samfunnsengasjerte forfattere som
ville kjempe for nordnorsk litteratur og
kultur.
Nnf arbeider for å fremme interessen
for litteratur, og landsdelens litteratur
spesielt, samtidig som laget ønsker å
ta vare på forfatternes interesser.
Laget fikk Fritt Ords ytringsfrihetspris i
1984, med følgende begrunnelse:
«Nordnorsk forfatterlag (får prisen) for
ved sitt arbeid i de senere år å ha
bidratt til å frigjøre skapende talent og
selvbevissthet hos forfatterne, og skapt
glede i landsdelen over egen diktning
og litteratur».
Forfatterlaget har ca. 130 medlemmer
fra mange nasjoner, inkludert ti æresmedlemmer, og mange samiskspråklige forfattere. Laget ledes av et
styre på fem. Styret er utøvende organ
mellom årsmøtene, og er ansvarlig for
at årsmøtets vedtak blir fulgt.

Årsmøtet holdes hvert år i mars/april,
og møtestedet alternerer mellom
fylkene i Nord-Norge.

Sammen med medlemskontingent og
prosjekt-midler finansiererer det driften
av laget.

Presentasjon av lagets medlemmer,
styret og andre tillitsvalgte, finner du
på nettstedet nordnorskforfatterlag.no

LITTERATURLAGENE

HVA VI GJØR
Nnf blir lagt merke til i det litterære
landskapet. Lagets medlemmer bidrar
til en rekke litterære produksjoner og
arrangement, både i og utenfor
landsdelen. Mange medlemmer jobber
innenfor Den kulturelle skolesekken
(DKS), blant annet med skrivekurs og
forfattermøter for elever på alle
klassetrinn, gjerne i samarbeid med
Norsk Forfattersentrum, de nordnorske
fylkene, ulike kommuner og bibliotek.
Nnf har med jevne mellomrom gitt ut
antologier, og i 2013 ble jubileumsantologien «Noe som er inni noe»
innkjøpt av Norsk kulturråd.
Nnf mottar årlige tilskudd fra de
nordligste fylkeskommunene gjennom
Den nordnorske kulturavtalen.

Lokale litteraturlag kan stå tilsluttet
Nnf. For tiden har Uglene i Rana og
Vesterålen litteraturlag kollektive
medlemskap i laget. Vi oppfordrer
litteraturinteresserte, lesesirkler og
skrivegrupper i landsdelen til å
registere seg som lokale litteraturlag.
Tilsluttede lag kan delta på Nnfs
årsmøte.

VIL DU BLI MEDLEM?
På nettsida vår finner du kriteriene for
å bli medlem i Nnf. Som medlem blir
du en del av et faglig og sosialt
felleskap av skrivende mennesker og
har mulighet til å påvirke og bidra til
lagets videre utvikling. Du kan få
bokutgivelser og arrangement
presentert på vår nettside. Vi sender
jevnlig ut informasjon på mail om
aktuelle litterære arrangement,
boklanseringer, skrivekurs og
skrivekonkurranser.

Nordnorsk forfatterlag
Kirkegata 2, 9008 Tromsø
Postboks 539, 9256 Tromsø
Telefon 465 21 340
post@nordnorskforfatterlag.no

STYRET 2018
Sylvi Inez Liljegren, styreleder
Eva Huseby, nestleder
Dag Kajander, styremedlem
Gerd Bjørhovde, styremedlem
Sylvi Jane Husebye, styremedlem
Morten Wintervold (vara)
Vibeke Thorp (vara)
Henning Wærp (vara)
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