
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2023?

Hvis du vil stille op til Autors bestyrelse, enten som bestyrelsesmedlem eller som 
suppleant, har du mulighed for at præsentere dig på forhånd. Så vil Autors medlemmer få 
større indsigt i, hvem du er, og de holdninger, du repræsenterer. Det gør valgprocessen 
mere kvalificeret.

Præsentationer bliver lagt på hjemmesiden sammen med andet relevant materiale til 
generalforsamlingen.  

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende:

Navn: Andreas Sommer
Alder: 38 år

Kort beskrivelse af dig selv og dine mærkesager og evt. tidligere erfaring med 
bestyrelsesarbejde eller andet organisatorisk arbejde (max 300 ord i det hele):

Jeg har siddet i Autors bestyrelse i ét år. Jeg stillede i sin tid op til bestyrelsen, fordi jeg 
havde en brændende lyst til at være med til at drive vores forening i den rigtige retning, og 
den lyst er kun blevet større i det forgangne år, hvorfor jeg derfor genopstiller som 
bestyrelsesmedlem. 

At have valgt at være komponist og musiker kan give en masse frihed, men der følger 
også en masse udfordringer med at have valgt musikken som levevej. Pengestrømmen er 
ikke altid gennemskuelig, streaming-indtjening kan være forsvindende lille, og at have 
svingende indkomst er i sig selv også udfordrende. Vores forening arbejder dagligt med at 
forbedre de økonomiske forhold for komponister og musikere, og det vil være mit primære 
fokus at kæmpe så meget som muligt for, at vi kan skabe et økonomisk bæredygtigt 
økosystem for vores medlemmer og for musikbranchen generelt. Vi er på vej, men der er 
stadig en masse arbejde at lave! 

Et andet emne der optager mig meget er mental sundhed. Mange af os sidder i store 
perioder meget alene med vores arbejde, og det skaber både ensomhed og manglende 
netværk. Jeg synes, at vi som forening tilbyder noget stærkt ved netop at være en 
forening; nemlig fællesskabet. Seminar/Bar, Hæderprisfesten, GF. Alle arrangementer som 
fordrer fællesskab, hygge og erfaringsdeling med folk, man måske ikke normalt møder og 
får snakket med. Jeg synes altid, jeg går hjem en erfaring eller to rigere, når jeg har 
deltaget i ét af Autors arrangementer. Samtidig synes jeg også, det er ekstremt vigtigt, at vi 
i Autor fra politisk hold laver tiltag, der kan forbedre den mentale sundhed for vores 
medlemmer, bredt set og for den enkelte. 

Jeg selv arbejder til daglig som producer og sangskriver, og jeg har lavet plader med bl.a. 
Marie Key, Rasmus Seebach, Nik & Jay, tv-2, Karl William og mange flere. 



Din præsentation skal være Autor i hænde senest (men gerne før) den 7. marts 2023 kl. 
16. 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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