
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2022? 
 
Mit navn er: Anna Lidell 
Alder: 35 år 

Indstilling: 

Mit navn er Anna Lidell, og jeg genopstiller til bestyrelsen af Autor med ønske om at fortsætte som 
forperson. 

De seneste tre år været de mest lærerige og meningsfulde for mit vedkommende. Jeg har fået lov 
til at repræsentere jer, Danmarks største forening for professionelle sangskrivere og komponister. 
Det kan virkelig noget! Der bliver lyttet på Christiansborg, vi bliver bemærket og mere anerkendt, 
hvilket er afgørende, når vi skal rykke på de dagsordner, som påvirker vores liv. 

Det har været svært med en pandemi, hvis konsekvenser mange stadig mærker. Vi har kæmpet for 
mangfoldigheden med bl.a. bevarelsen af P6 Beat og P8 Jazz, den manglende betaling for 
sangskrivere på streaming, den skæve kønsbalance i dansk musikliv og generelt større diversitet i 
alder, geografi og baggrund. Vi har styrket samarbejdet på tværs af musikbranchen, skabt større 
forståelse for NFT’er og for maskinlæring samt algoritmers betydning for vores virke. Vi har 
påvirket Kulturens Analyseinstitut, så vi får flere midler til indhold end til mursten… jeg kunne blive 
ved. Der er nok at se til, og vi skal holde fast i de forandringer, vi skaber – samtidig med, vi bliver 
ved med at sætte nye dagsordener.  

Med et nyt navn har vores foreningen slået tonen af til nye sange og eventyr, samtidig med at vi er 
det samme fællesskab som vi altid har været. Vi er først lige begyndt at kunne mødes fysisk igen, 
og det er for mig at se grundstenen i vores forening: at vi snakker sammen og skaber musik 
sammen. Jeg glæder mig til i endnu højere grad at møde jer til Seminar og Bar, ude på scenerne og 
i branchen, på arbejdsophold og netværk eller blot til en kop kaffe. 

Jeg håber meget på jeres opbakning og lover, at jeg sammen med bestyrelsen og sekretariatet 
fortsat vil sætte kursen for Autor med alt, hvad jeg har. 
 

Din præsentation skal være Autor i hænde senest (men gerne før) den 13. marts 2022 kl. 14. Send venligst din 
præsentation til: autor@autor.dk – mrk. ”GF opstilling”. 

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have 
præsenteret sig på forhånd. 
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