Forslag til vedtægtsændringer på
DJ Kommunikations generalforsamling 2019
Indkomne forslag offentliggøres på djkommunikation.dk

§4
Nuværende formulering
§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden kommunikationsvirksomhed er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation. Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med
kommunikation kan optages som O-medlemmer efter eget ønske.
Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som Omedlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun O-medlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt Forum.
Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.
I-medlemmer har adgang og taleret til alle arrangementer i gruppens regi.
I-medlemmer kan ikke stemme og er ikke valgbar til generalforsamlinger og DJs delegeretmøde/Fagligt Forum.
Forslås ændret til:
(Forslag 1)
§4. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden kommunikationsvirksomhed er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation medmindre de er medlem af en medarbejderforening. Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan optages som O-medlemmer efter
eget ønske.
Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som Omedlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun O-medlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt Forum.
Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.
I-medlemmer har adgang og taleret til alle arrangementer i gruppens regi.
I-medlemmer kan ikke stemme og er ikke valgbar til generalforsamlinger og DJs delegeretmøde/Fagligt Forum. I-medlemmer er ikke valgbare til DJs delegeretmøde/Fagligt Forum og har ikke stemmeret ved valg af
delegerede. Derudover har interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme rettigheder og pligter i DJ Kommunikation.

Forslagsstiller: Per Roholt, Kir Klysner, Jeppe Locht, Allan Boye Thulstrup, Peter Lundblad, Torben Dan Pedersen, Andrea Hoffmann, Paul Brasso.

§5
Nuværende formulering
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.
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Forslås ændret til:
(Forslag 2)
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og optil syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig
periode, så der hvert år vælges to til tre medlemmer.
Der vælges hvert år op til fem suppleanter. Første- og anden suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

Forslagsstiller: Bestyrelsen i DJ Kommunikation
Ændringsforslag til ændringsforslaget:
(Forslag 3)
§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer, der er på valg hvert år.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Formanden skal være O-medlem
af DJ Kommunikation. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, så der hvert år vælges to til tre medlemmer.
Der vælges hvert år op til fem suppleanter. Første- og anden suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

Forslagsstiller: Finn Arne Hansen

§6
Nuværende formulering:
§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers
varsel og med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
• Formand, der vælges særskilt
• 4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer
• Suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
• Valg af revisorsuppleant
Foreslås ændret til:
(Forslag 4)
§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers
varsel og med en dagsorden, der mindst skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
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•
•
•
7. Valg
•

Formand, der vælges særskilt
2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
Op til 5 suppleanter til bestyrelsen.
af revisor
Valg af faglig revisor revisorsuppleant

Forslagsstiller: Bestyrelsen i DJ Kommunikation
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