
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 og komme med en kort beskrivelse af dig selv og dine 
mærkesager og evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde eller andet organisatorisk arbejde: 

 

 
Navn: Nanna Larsen (stiller op som suppleant) 
Alder: 50 år 
 
Jeg lever af at være Musiker, Sangskriver og Topliner. Jeg er selvudgivende artist og indgår også i 
flere bands.  
 
Nuværende Suppleant 
Jeg har siddet i Autors bestyrelse som suppleant siden nov ’22 hvor jeg har deltaget i fem 
bestyrelsesmøder, samt et heldags seminar om Autors fremtid.  
Jeg kommer til at fortsætte frem til vores forperson kommer tilbage fra barsel i juni.  
Der er rigtig mange gode takter i vores foreningen og i bestyrelsens arbejde, - og jeg vil gerne 
bidrage til at kvalificere og understøtte dette arbejde.  
 
Erfaring 
Jeg er kritisk revisor i Foreningen Musikbevægelsen af 2019 og sidder som Kasserer i 
musikforeningen Uncovermusic. Jeg har desuden siddet i fordelingsudvalget i Dansk Artist 
Forbund, hvor jeg også er medlem.  
 
Mærkesag  
I DR’s Public Service-kontrakt for 2019-2023 står der, at DR skal have fokus på en mangfoldig 
musikprofil.  Jeg vil gerne være med til at forandre DR’s arbejdsgange; Især i forhold til at brede 
beslutningen om hvilke sange der skal playlistes ud på flere personer og give mere plads til flere 
genrer på de store kanaler. 
 
Generelt vil jeg rigtig gerne arbejde for ordentlige vilkår og betaling for sangskrivere. 
Igennem et langt musikerliv, har jeg set branchen forandre sig indtil flere gange,  
og det er kun blevet mere udfordrende at leve af at skrive musik. Derfor mener jeg det er vigtigere 
end nogensinde at stå sammen og arbejde politisk i fællesskab. 
 

 
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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