
 

Referat 

1. Godkendelser 

1.1. Godkendelser af referat fra seneste møde 
Godkendt 

1.2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenspunkt 3.4.7. UN Global Compact udskydes 

3.1.4. Overenskomster med HK og Konsulentklubben og 3.2.1. Medlemssag fra FU behandles for 
lukkede døre, uden observatører m.fl. 

For de øvrige punkter under 3.1. Overenskomstsager vil der være referatforbud. 

For 3.4.1. Tilskud til kurser arrangeret af Kforum foreslås referatforbud. Godkendt. 

2. Meddelelser 

• Tine Johansen havde følgende meddelelser: Sagen mod pressefotograf Martin Lehmann,
september 2015, blev omsider gennemført mandag og tirsdag ved retten i Sønderborg. DJ 
har fulgt sagen nøje. Dom på mandag den 22. januar. 

• Ringeprojekt: HB-medlemmer ringer til DJ’s dimittender. Gennemføres igen i den nærme-
ste fremtid. Der orienteres mere om det senere på dagsordenen.

• Forbrugerombudsmanden har udformet en vejledning til influenter om, hvordan man mær-
ker sine blog-indlæg, så de lever op til markedsføringsloven. DJ har arbejdet på at påvirke
vejledningen i vores retning. Fortsat dialog mellem ledelsen og bloggerne om, hvordan
DJ’s uddybende vejledning til medlemmerne bør formuleres.

• Praktikanter, uden overenskomst: Et flertal i bestyrelsen på DMJX har besluttet, at prakti-
kanter, der har siddet over i to omgange, kan finde en praktikplads på ikke-overenskomst-
dækkede virksomheder. Drejer sig om cirka 8 personer.
Dybt problematisk. Det undergraver forhandlingen af praktikantaftalen. Og det risikerer at
blive praktiksteder, der ikke giver praktikanten læring nok.
Vi håber, at de initiativer, der i øvrigt er taget, vil slå igennem i den kommende tid.

Lars Lindskov: De godkendte praktikpladser bør løbende tjekkes.
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Merete Lindstrøm: Jeg synes, at vi skal lave en skrivelse til de studerende mfl. om, hvilke 
øvrige muligheder der er for de studerende, for eksempel praktik i udlandet. 

Sus Falch: Der er ledige praktikpladser. En opfordring til de studerende om at søge de 
godkendte praktikpladser, der er. Uanset hvor i landet de ligger. 

Tine Johansen: Så længe der er ledige praktikpladser, så bør de studerende gå til disse 
pladser. Men vi kan på den anden side ikke kræve af en arbejdsgiver, at vedkommende 
skal tage den praktikant, der kommer. 

• På det seneste HB-møde lavede vi en udtalelse til politikerne om de varslede besparelser
på DR. DJ fortsætter arbejdet med at påvirke.

• 8. marts: DJ laver et 8. marts-arrangement. Det bliver kl. 8-10 og med fokus på at få flere 
kvinder i medierne, både som journalister og som kilder. 
Bladtegnerne holder også et 8. marts-arrangement med en mexicansk tegner. 

• Der er Tal til øjet lørdag den 27. januar.

• Steen Rønnengart, leder af medlemsafdelingen, har meddelt, at han går på pension den
1. juli.

• Anders Stoffer meddelte, at han har lavet en aftale med formandskabet om at have orlov
fra HB-arbejdet fra den 1. februar til udgangen af marts.

3. Sager til beslutning 

3.1. Overenskomstsager (referatforbud) 

3.1.1. Konfliktvarsel mod Foreningen af TV2 Regioner – OK 2018 
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3.1.2. Status fælles praktikantaftale, (mundtlig orientering) 

Indstilling: Tine Johansen: Der er ikke sket så meget nyt siden sidst. Knasten i forhandlingerne 
har været TV2 Danmarks og TV2-regionernes forlængelse af praktiktiden til 18 måneder. Det vil vi 
have dem til at stoppe med. 
Inden jul meddelte TV2-systemet, at de godt ville komme med en hensigtserklæring om ikke læn-
gere at forlænge praktiktiden. Det er positivt. 
Der er en forhåbning om at færdiggøre de langstrakte forhandlinger inden april. 

Beslutning: Godkendt 

3.1.3. Overenskomstkrav til de offentlige overenskomster 2018 

Overenskomsterne med hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN) og Sta-
ten (Finansministeriet) er opsagt og udløber med marts måned 2018 og skal derfor forhandles og 
fornyes. 
Forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked blev skudt i gang hhv. 12. og 15 december hvor 
KL, RLTN, Finansministeriet og de 2 store fællesskaber CFU (Centralorganisationernes Fællesud-
valg) og Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO) udvekslede generelle krav. 
Traditionen tro udveksles kravene først med DJ ultimo januar. 
På trods af fortsat vækst i antallet af medarbejdere omfattet af DJ’s overenskomster er vi fortsat 
markant mindre end de øvrige organisationsområder. Det er derfor forventningen at DJ ikke kan 
opnå et andet endsige bedre økonomisk resultat end de store spillere på området. 
Til gengæld vil vores krav til fornyelserne fortsat være, at den økonomiske ramme herfor mindst 
skal være af samme størrelse, som aftales med de store forhandlingsfællesskaber. 
Som optakt til forhandlingerne blev der i december måned udsendt opfordring til medlemmer be-
skæftiget på det offentlige om at indsende forslag til krav til OK18 forhandlingerne. Disse forslag er 
sammen med forslag fra TR’erne og DJ-erfaringer fra OK-perioden blevet drøftet på to møder i 
hhv. Vejle og København 9. og 10. januar. 
Arbejdsgiverne stiller krav til øget tilstedeværelse og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi vil 
derfor værne om retten til frihedsafvikling. Samtidige med, at vi er opmærksomme på, at der er 
medlemmer, som ønsker udvidet individuel fleksibilitet med hensyn til arbejdstilrettelæggelsen. 
Dækningsområdet for overenskomsterne skal fortsat udbygges og vedligeholdes, så vi i størst mu-
ligt omfang kan varetage medlemmernes interesser - særligt vedrørende uddannelserne som 
cand.public og professionsbachelor i kommunikation fra DMJX samt bachelor i journalistik fra SDU. 

På ovenstående grundlag indstilles følgende ikke prioriterede krav: 
- Forhandlingsfællesskabernes generelle krav: 

herunder lønreguleringsordning 
- Lønforbedringer: 

størst mulig forhøjelse af grund-/basislønninger 
anciennitetsmæssig udvidelse af skalaforløb 

- Udvidet dækningsområde: 
SDU-bachelorer i journalistik samt cand.public’er sikres OK-dækning i kommuner og regioner, 
som i staten 
kommunikationsuddannet fra DMJX sikres OK-dækning 

- Forbedret mulighed for efter- videreuddannelse: 
årlig minimumsramme 
forbedring af protokollater om kompetenceudvikling 

- Forbedret pensionsordning 
valgfri placering (PFA/Danica) i kommuner og regioner, som i staten 
eventuelle pensionsforbedringer gøres valgfri (løn/pension) 

- Forbedret orientering 
TR/DJ tiltræder lønaftaler i staten, som i kommuner og regioner. Eller subsidiært modtager kopi 

- Afskaffelse af plustidsordning i overenskomsten med staten 
- Øget fleksibilitet og mere frihed 

ret til deltid i afgrænset perioder 
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mulighed for 4 dages arbejdsuge (på fuld tid) 
omsorgsdage til alle 
etablering af ”timebank” med mulighed for opsparing af frihed (=> ferie, feriefridage, afspadsering, 
omsorgsdage 
ret til orlov uden løn 

- Harmonisering af vilkår for fotografer i regioner 
PU-bidrag, pensionsprocent, grundløn mv. 

- Rammedække lønmodtager freelancearbejde 

DJ-overenskomsterne med hhv. KL, RLTN og Staten omfatter knap 900 medlemmer. 

Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender kravene til overenskomstfornyelserne 
med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN) og Staten. 

Beslutning: Godkendt 

3.1.4. Overenskomster med HK og Konsulentklubben i DJ (Lukket punkt) 

Beslutning: HB gav sin opbakning til, at overenskomsterne forlænges med et år til udløb 
med udgangen af 2018.  

3.2. Medlemssager 

3.2.1. Sag fra FU (Lukket punkt) 

Beslutning: Godkendt at sende sagen til Medlemsombudsnævnet.  
Beskrivelsen på hjemmesiden af proceduren for behandling af klager forbedres. 

3.3. Økonomi 

3.3.1. Budgetforslag for 2018, 3. behandling 

FU behandlede på mødet den 5. januar tredje og sidste udkast til budget 2018, som viste et under-
skud på 3,937 mio. kr. Siden denne behandling har vi kunne tage højde for lønstigningerne i 2018, 
som i henhold til de gældende overenskomster i huset bliver på 2,2 procent, og det er 0,2 procent 
mere end budgetteret i de forudgående udkast til budget 2018. 
Det betyder, at det budgetterede underskud i sidste udkast nu lander på 4.074 mio. kr.  
Det er knap 900.000 kr. ringere end i udkast nr. to, som HB behandlede den 7.-8. december 2017. 
De væsentligste årsager til denne difference ligger i, at vi nu kan basere vores skøn på status  
november 2017 og de reelle lønstigninger i 2018, mens vi i december-mødet kun have tal til og 
med september. 

Enkelte poster bør her fremhæves. 
Som det ser ud lige nu, så ligger vi i 2017 med 900.000 kr. under de budgetterede medlemskontin-
genter på i alt 72.822 mio. kr. I 2017 havde vi budgetteret med en fremgang i indtægterne på 2,5 
procent, men realiserer kun godt 1 procent. 
Denne udvikling har vi kunne se igennem et stykke tid. Vi har stadigvæk den forventede fremgang i 
antallet af medlemmer og er lige nu på knap 18.100 medlemmer. Men fremgangen ligger hovedsa-
geligt hos de studerende, som betaler et reduceret kontingent.  
Delegeretmødets beslutning om at give flere andre medlemmer en mulighed for nedsat kontingent 
er den anden del af forklaringen. Tjener et medlem under 21.000 kr. brutto om måneden betales 
der 77 kr. pr. måned. Tjener medlemmet mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden 
betales halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingentnedsæt-
telse sker efter ansøgning fra det enkelte medlem. 
I 2017 realiserer vi samlet 71.923 mio kr. i medlemskontingenter, og budgetterer i 2018 med 
72.659 mio. kr. Det vil svare til en samlet stigning på godt 1 procent. 
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På personalesiden er der også kommet ekstra udgifter på. I økonomiafdelingen har det været nød-
vendigt at ansætte en vikar i seks måneder, og i DJ Ophavsret er en vikarstilling blevet forlænget 
med tre måneder. Der er også øgede udgifter til psykologhjælp og flere udgifter til løn med bag-
grund i den verserende advokatundersøgelse. 
I 2. udkast havde vi heller ikke budgetteret med tilskud til medlemmernes deltagelse i kurser under 
Kforum. Der er nu budgetteret med en udgift på 400.000. I 2017 har vi indtil november brugt 
343.000 kr. på dette. Udgiften er baseret på DJs samarbejdsaftale med Kforum. Aftalen er senest 
revideret i september 2017. I forbindelse med et andet punkt på FUs dagsorden (3.4.1) lægges der 
op til en evaluering og eventuel genforhandling af denne aftale. 
Der er også andre poster, som der nu er skruet op eller ned på siden 2. udkast (se bilag 1), men 
det samlede, budgetterede resultat er et underskud på godt 4 millioner kroner på driften. Efter fi-
nansielle poster og skat vil det betyde et underskud på 1,955 mio. kr. i 2018. 
I de forudgående år har DJ også budgetteret med underskud, men man kunne ved årenes afslut-
ning altid notere et mindre overskud. Det er daglig ledelse og økonomichefens vurdering, at der for 
2018 er budgetteret stramt, og set i lyset af de faldende kontingentindtægter må det forventes, at 
der i 2018 med de aktuelle forudsigelser også bliver tale om et reelt underskud i 2018. 

Under FU-mødet blev det bemærket, at man generelt foretrækker et driftsbudget, som går i nul in-
den ekstraordinære udgifter som f.eks. den ekstra million til Fagenes Fremtid. Rammebudgettet for 
2019 viser et underskud før ekstraordinære poster på 3,6 mio. kr. Derfor vil FU lægge op til, at bud-
gettet bliver et tema på seminaret i forbindelse med HB-mødet i maj/juni. 

Indstilling: FU indstiller budgettet til endelig godkendelse i HB 

Debat: Britt Helene Andersen, Økonomiafdelingen uddybede indstillingen. Samlet set en forvær-
ring på 900.000 kr. 

Lars Lindskov: På det kommende HB-seminar skal vi i dybden med en kritisk gennemgang af øko-
nomien. For vi kan ikke i en længere periode ligge på disse betydelige underskud. 

Rasmus Mark Pedersen: Positivt at vi begynder at bruge af pengene. Det er en kontrolleret udvik-
ling. 

Villy Dall: Rettelse til indstillingen sidste afsnit: Det er ikke ”ekstraordinære poster”. 

Karen Hedegaard: Man kan ikke entydigt sige, at nedsatte kontingenter har negativ økonomisk 
konsekvens. For nogle bliver måske som medlemmer i stedet for helt at melde sig ud. 

Beslutning: Godkendt 

3.4. Forskelligt 

3.4.1. Tilskud til kurser arrangeret af Kforum (referatforbud) 
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3.4.2. HB-medlem Merete Lindstrøms deltagelse i HB-møder 

I forlængelse af hovedbestyrelsens møde den 7. og 8. december 2018 har HB-medlem Merete 
Lindstrøm sat spørgsmålstegn ved den demokratiske lovmæssighed i forhold til, at hun ikke kan 
deltage via Skype i behandlingen af lukkede punkter på HB’s dagsorden. En undersøgelse af DJs 
love og HBs forretningsorden har ikke kunne påvise, at HB ikke er i sin gode ret til at træffe en be-
slutning om at udelukke Merete Lindstrøm fra deltagelse i lukkede punkter via Skype. 

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller til HB, at HB’s beslutning om kun at tillade Merete Lind-
strøms deltagelse i åbne HB-møder via Skype ligger indenfor de demokratiske muligheder og HB’s 
daværende forretningsorden. Dermed anses beslutningen som værende i overensstemmelse med 
DJ’s love. 

Debat: Merete Lindstrøm: Det er teknisk muligt at følge også lukkede punkter. 

Villy Dall: Som jeg husker det, gik debatten på sikkerhed. Og at det skulle undersøges, hvilke  
muligheder, der er. Hvert HB-medlem skal have mulighed for at deltage, men inden for rimelige 
tekniske og økonomiske rammer. 

Henrik Vilmar: DR har et konference-anlæg. Det må kunne lade sig gøre. Min indstilling vil være, at 
vi arbejder videre i den retning. Skype er så usikkert, at det ikke giver mening at bruge det. 

Tine Johansen: Denne indstilling handler udelukkende om lovligheden af beslutningen. 
Arbejdsgruppen vender tilbage til HB med et forslag til en teknisk løsning.  

Beslutning: Godkendt 

3.4.3. Refusion for HB-medlemmer 

På HB-mødet den 7.-8. december 2017 blev det besluttet, at HB-medlem Merete Lindstrøm fra 
Grønland kan deltage i HB’s åbne møder via Skype eller lign. Under samme punkt efterlyste HB 
reglerne for rejserefusion og tabt arbejdsfortjeneste. Disse regler skal foreligge ved det kommende 
HB-møde den 17. januar. 

I mellemtiden har HB-medlem Villy Dall stillet følgende forslag: 
De gældende refusionsregler udvides for HB-medlemmer, bosat i Grønland, med 2 (to) dages tabt 
arbejdsfortjeneste. 

Som begrundelse skriver Villy Dall, at ”det fremgår af Air Greenland’s flyveplaner, at der er to af-
gange om dagen, og at man skal påregne en hel rejsedag, idet der ikke – som for mit vedkom-
mende – er mulighed for at rejse uden for arbejdstid”. 

Merete Lindstrøm har fra direktør Linda Garlov fået at vide, at DJ ikke betaler tabt arbejdsfortjene-
ste for hendes rejsedage. Den besked er i tråd med gældende praksis for de valgte HB-medlem-
mer. Det er ikke lykkes at finde et dokument, hvoraf disse regler eftertrykkeligt fremgår, men DJ har 
i årevis praktiseret følgende. 

• Der betales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (løntræk) for deltagelse i HB-møder, TR-
stævne, Fagligt Forum, delegeretmøde samt udvalgs- og eksternt bestyrelsesarbejde. Som 
udgangspunkt gælder refusionen for den faktiske mødetid, men hvis mødet har forhindret 
HB-medlemmet i at have anden indtægt den pågældende dag, kan der refunderes for en 
hel mødedag på op til 7,4 timer. 

• For freelancere betales udokumenteret tabt arbejdsfortjeneste med 324,14 kr. pr. timer
svarende til 2.324,65 kr. for en mødedag på maksimalt 7,4 timer. 

• Rejseudgifter refunderes med udgangspunkt i den billigste transportform. Fly- og andre
transportmidler kan også anvendes, så HB-medlemmet ikke har en urimelig lang transport-
tid. 

• Ved rejsetider på over fire timer kan HB-medlemmet få refunderet en overnatning forud for
mødedagen. 
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Et HB-medlem deltager henover en toårig valgperiode som hovedregel i alle HB-møder (16 møder, 
møderne for mindst ét HB-udvalg (OAU holder 14 møder over to år) og repræsenterer DJ i 1-2 eks-
terne bestyrelser (cirka 8 møder). Dertil kommer det årlige TR-stævne, Fagligt Forum og delegeret-
mødet, hvor DJ betaler tabt arbejdsfortjeneste for HB-medlemmerne. Det svarer alt i alt til cirka 40 
møder over to år. 

DJ betaler almindelige rejseudgifter for HB-medlemmerne. En flybillet fra Grønland og retur koster 
mellem 8.000 og 12.000 kr., alt efter i hvor god tid den er bestilt og hvor fleksibel billetten skal 
være.  

Hvis et HB-medlem i Grønland vælger at komme ti Danmark til alle ovennævnte møder, så vil Villy 
Dalls forslag i forhold til gældende praksis for en toårig valgperiode udløse en merudgift på op til 80 
gange tabt arbejdsfortjeneste (f.eks. 2.324,65 kr. for en mødedag for en freelancer). Det vil løbe op 
i cirka 185.000 kr. alt i alt. Oveni dette kommer der en overnatning efter hvert møde, i det DJ p.t. 
kun betaler for overnatning før et møde, hvis rejsetiden er over fire timer. Hvis DJ betaler en estra 
tabt arbejdsfortjeneste efter mødet, så vil dette vel også betyde, at DJ betaler for en ekstra overnat-
ning. Det vil maksimalt koste i alt cirka 50.000 kr. med 40 overnatninger og fortæring. HB bør kon-
kret tage stilling til, om en vedtagelse af Villy Dalls forslag også medfører den konsekvens, at DJ 
betaler en overnatning mellem mødedagen og hjemrejsen. 

Hvis HB vedtager Villy Dalls forslag, vil det betyde, at Merete Lindstrøm fremover skal have tabt 
arbejdsfortjeneste for to rejsedage. Hun forventer ikke at rejse til Danmark i forbindelse med ud-
valgs- eller bestyrelsesarbejde. I forhold til overnatninger forventer hun privat indkvartering både 
før, under og efter møderne. Under disse forudsætninger vil udgiften i den forbindelse for resten af 
perioden være omkring 30.000 kr. ekstra i tabt arbejdsfortjeneste. 

FU har drøftet Villy Dalls forslag og kan ikke støtte det. 

Indstilling: HB orienteres om den gældende praksis om refusionsregler for HB-medlemmer og be-
slutter formelt, at denne praksis overgår til at være reglerne. 

HB tager stilling til Villy Dalls forslag om at udvide de gældende refusionsregler for HB-medlemmer 
bosat i Grønland med to dages tabt arbejdsfortjeneste for hvert møde, som de deltager i. HB bør, 
såfremt dette vedtages, også tage stilling til, om DJ også betaler en ekstra overnatning efter hvert 
møde. 

Debat: Lars Werge uddybede indstillingen. 

Villy Dall: Mit forslag handler ikke om Grønlandskredsen. Det handler om, at vi kan have HB-med-
lemmer fra Grønland og at de skal være lige stillet i forhold til øvrige medlemmer. 
I forvejen har vi regler, der varierer afhængigt af, hvor man bor. For eksempel retten til en overnat-
ning inden mødet, hvis man har lange rejsetider. 

Nogle var som udgangspunkt enig med Villy om at lave en generel regel. 

Andre talte imod en generel regel, og talte for, at man lavede en konkret beslutning vedrørende 
Merete Lindstrøm. 

Beslutning: De af Villy Dall foreslåede regler gælder kun for Merete Lindstrøms nuværende valg-
periode. 
Peter Thornvig fremførte under debatten, at der ikke er ligebehandling af fastansatte og freelancere 
fra Jylland til møder i København. Dette indgår i en senere behandling af de generelle regler for  
refusion af transportudgifter, overnatning og tabt arbejdsfortjeneste.  

3.4.4. Ny forretningsorden for HB 
På HB-mødet den 7. og 8. december 2017 vedtog HB en forsøgsordning, som giver HB-medlem 
Merete Lindstrøm mulighed for at deltage i de åbne HB-møder via Skype eller andre digitale løsnin-
ger. Hun kan ikke deltage i lukkede møder. 
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Muligheden for at deltage via Skype er begrænset til, at hun opholder sig i Grønland og ikke har 
haft mulighed for at deltage i mødet ved selv at møde op i Danmark. 
Denne forsøgsordning er nu indarbejdet i et nyt forslag til forretningsorden: 

Derudover der foretaget en rettelse i §1 stk. 3, hvor kravet til planlægning af HB-møder er ændret 
fra årligt til valgperioden. 

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller forslag til ny forretningsorden for HB til godkendelse 

Debat: Tine Johansen: Indstillingen skal ses i forlængelse af de tidligere beslutninger vedr. Merete 
Lindstrøm. Og Karen Hedegaard har påpeget en rettelse til formuleringen af den sidste sætning. 
Der skal stå: Merete Lindstrøm kan ikke via Skype deltage i lukkede møder. 

(Per Schultz-Knudsen påpegede en slåfejl i § 1 stk. 3.) 

Beslutning: Godkendt med de faldne bemærkninger. 

3.4.5. Fagligt Forum 
DJ’s faglige forum gennemføres søndag den 22. og mandag den 23. april 2018 på Scandic Hotel, 
København SV. I henhold til DJ’s vedtægter § 25 skal Hovedbestyrelsen beslutte dagsordenen 
samt eventuelt beslutte at udvide deltagerkredsen. 

1. Dagsordenen
De to helt overordnede temaer for fagligt forum er ”Fagenes fremtid” og ”Fremtidens forbund”. 
Derfor indstilles det, at dagsordenen bliver som det vedlagte bilag, hvor fagenes fremtid fylder ho-
vedparten af søndagen og fremtidens forbund tilsvarende fylder mandagen. 
FU har drøftet behovet for at invitere en ekstern oplægsholder, som det er blevet gjort ved de sid-
ste to omgange Fagligt Forum. FU ser ikke noget behov for at invitere eksterne denne gang, fordi 
det kan forventes, at nogle af eksperterne i udvalget Fagenes Fremtid vil komme til orde. De vil i 
det sammenhæng i deres roller indtage pladsen som udefra kommende oplægsholdere. 

Ordstyrer: Det indstilles, at Cathrine Reinert https://www.linkedin.com/in/cathrinereinert engageres 
som ordstyrer. 

2. Deltagerkredsen
I henhold til vedtægternes § 25 stk. 1 vælges deltagerne til Fagligt forum på samme måde som val-
get af delegerede til delegeretmødet.  
Det er desuden bestemt, at Hovedbestyrelsen kan beslutte at udvide kredsen. 
På den baggrund indstilles det, at Hovedbestyrelsen åbner for en bredere kreds af deltagere til den 
del af programmet, der foregår om søndagen vedrørende fagenes fremtid. 
Begrundelsen er et ønske om at inddrage en bredere kreds af medlemmer,  

Stk. 4. I valgperioden 2017-2019 kan hb-medlem Merete Lindstrøm jf.

beslutning på hb-mødet den 7.-8. december 2017 deltage i møderne via Skype

fra Grønland. Dette gælder kun, såfremt hun ikke kan komme fra Grønland til 

mødestedet i Danmark. Der er tale om et forsøg, der skal evalueres på det

sidste møde i hb før delegeretmøde 2019. Forsøget udløber herefter uden 

yderligere varsel. 

For Merete Lindstrøms deltagelse gælder de samme regler som øvrige

deltagere for i mødet. Hun skal under mødet opholde sig alene i et rum, så 

ikke andre end den sædvanlige observatørkreds har adgang til at overvære 

mødet. 

Merete Lindstrøm kan ikke deltage i lukkede møder. 
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og at søndagens emne kan have en bred appel til flere medlemmer, der er fagligt interesserede – 
og som ikke nødvendigvis interesserer sig for fag-politiske eller organisatoriske.  
Det anslås, at der på diverse valgmøder bliver valgt cirka 300 deltagere. 
Afhængigt af hvor mange deltagere, der bliver valgt, er der plads til 100-150 yderligere publikum-
mer i den sal, som er lejet til Fagligt forum på Scandic Hotel. 
Det indstilles, at disse pladser tilbydes til alle øvrige medlemmer af DJ i slutnin¬gen af marts må-
ned, hvor valgene af deltagere har fundet sted.  
Og det indstilles, at man skal kunne tilmelde sig efter ”først til mølle”-princippet. 
Disse deltagere vil få forplejning og deltage i hele søndagens dagsorden inklusive aftenens middag 
og Carsten Nielsen-prisuddeling mv. på linje med de valgte deltagere.  
Hvis det antages, at der kommer 100 yderligere deltagere, vil ekstraudgiften til forplejning mv. om 
søndagen blive cirka 50.000 kr. 
Det indstilles, at disse ekstra deltagere ikke får godtgørelse for hotel og transport fra DJ. 

Bemærk: For at modvirke et større frafald fra denne del af deltagerkredsen vil der blive afkrævet et 
no show-fee på 300 kr. pr. deltager, hvis man tilmelder sig aftenens middag og melder afbud for 
sent eller helt undlader at møde op. 

3. Anslåede omkostninger til div. yderligere forslag fra HB-mødet:
På Hovedbestyrelsesmødet den 7.-8. december fremkom der diverse yderligere forslag vedrø-
rende deltagerkredsen. Herunder er anslået, hvor meget disse forslag vil koste. 
Det indstilles, at disse forslag ikke efterkommes. 
Transportudgifter: Hvis man yder transportgodtgørelse til de yderligere deltagere, og anslået halv-
delen af de 100 yderligere deltagere vil have krav på dette, vil det være en ekstraudgift på ca. 
60.000 kr. 
Overnatning: Hvis de yderligere deltagere skal have ret til overnatte på hotel efter søndagens pro-
gram, vil det koste yderligere ca. 60.000 kr. 
Deltagelse om mandagen: Hvis de yderligere deltagere også skal have ret til at kunne overvære 
mandagens program om fremtidens forbund, vil det ud over ekstraudgiften til overnatning koste 
cirka 40.000 kr., i alt ca. 100.000 kr. 
No-show-fee også for de valgte deltagere: Hvis der ikke blot pålægges et no-show-fee for de yderli-
gere deltagere, men også for de valgte, vil det umiddel¬bart kun betyde en mindre administrativ 
omkostning. Det er muligt, at det vil få nogle af de valgte til at komme eller melde afbud i god tid, 
som ellers erfaringsmæssigt ikke møder op. Ekstraudgiften til dette kan ikke vurderes. 

Indstilling: FU indstiller, at Hovedbestyrelsens godkender Cathrine Reinert som ordstyrer/ 
konferencier. 
Det indstilles, at der åbnes for en bredere deltagerkreds, men dog kun til søndagens program om 
Fagenes Fremtid. Der betales ikke for transport og overnatning for disse yderligere deltagere. DJ 
skal tilbyde denne gruppe at kunne booke et værelse til en aftalt pris med hotellet. Kredse, grupper 
og foreninger opfordres til at støtte deres medlemmers transport og overnatning. 
Der indstilles et no show fee på 300 kr. for ovennævnte gruppe for deltagelse i middagen på første-
dagen. 

Debat:  
Frederik M. Juel: Enig i indstillingen. Bortset fra opfordringen til, at kredse og grupper betaler for 
yderligere deltagere. 

Per Schultz-Knudsen: Der bør være lige muligheder for at deltage i dette, uanset om man kommer 
fra Skagen eller Amager. Man kan diskutere, om der skal betales for overnatning. Men der bør 
være transportgodtgørelse. 

Peter Thornvig: Indholdet: Det er vigtigt, at der kommer noget indholdsmateriale, inden vi skal 
holde generalforsamlinger. En lille informativ skrivelse, som man kan tage udgangspunkt i, når der 
skal vælges delegerede til Fagligt Forum. 

Tine Johansen: Ja, vi laver et kort skriv om, hvad programmet indeholder. Starten af februar. 

Lars Lindskov: Jeg kan godt forstå Per Schultz-Knudsen’s forslag. Men det bør ikke være sådan, at 
det ikke er attraktivt at være delegeret. 
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Beslutninger:  
Cathrine Reinert som ordstyrer: Godkendt 

Bredere deltagerkreds, yderligere deltagere: Godkendt 

Transportgodtgørelse til yderligere deltagere: Vedtaget med følgende stemmer: 
For stemte Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Karen Hedegaard, Lars Lindskov,  
Merete Lindstrøm, Per Schultz-Knudsen, Peter Thornvig, Rasmus Mark Pedersen, Sus Falch, 

Imod stemte Tine Johansen, Lars Werge 

Undlod: Anders Stoffer, Villy Dall, Freja Wedenborg 

Overnatning til yderligere deltagere: Forkastet med følgende stemmer: 
For stemte Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Per Schultz-Knudsen 

Imod stemte Tine Johansen, Lars Werge, Karen Hedegaard, Lars Lindskov, Merete Lindstrøm,  
Peter Thornvig, Rasmus Mark Pedersen, Sus Falch, Anders Stoffer, Villy Dall, Freja Wedenborg 

No show-fee for yderligere deltagere: Vedtaget 

Dagsorden: Godkendt 

3.4.6. Administrationsaftale med DJ Ferie 

Siden 1. juni 2014 har DJ haft en administrationsaftale med Journalisternes Feriefond, som inde-
bærer, at DJ's ansatte løser en lang række administrative opgaver for fonden (se vedlagte admini-
strationsaftale). 
Den interne aftale i DJ er, at Sara Skovmoes og Lise Jensen hver skal bruge, hvad der svarer til 10 
procent af deres arbejdstid på at løse opgaver for fonden. Men sandheden er, at det gennemsnitligt 
for begges vedkommende nærmere svarer til en tredjedel af deres arbejdstid. 
Alle de 'skjulte' opgaver fylder rigtig meget: akutopkald fra lejere, som er smækket ude, klager over 
rengøringen, truer med erstatningssager, er berusede og hjælpeløse og en lang række andre 'akut-
te' behov. Dertil kommer økonomistyring, besvarelse af praktiske spørgsmål, hjælp til bookning, 
forsendelser af nøgler, opdatering af hjemmesidens bookingsystem, regulering af prislister, udar-
bejdelse af lejebeviser, servicering af bestyrelsen, kontakten til og udbetaling af løn til tilsynsfø-
rende. 
Arbejdsbyrden for DJ's ansatte i forbindelse med Feriefonden står slet ikke i forhold til, at fonden 
ikke betaler noget til DJ. Derfor indstiller FU, at der lægges op til en revision af aftalen. Indtil det er 
sket skal DJ fortsat varetage administrationen som aftalt, men denne opgave kan lægges hos et 
eksternt firma. Hvordan og hos hvilket firma drøftes med Feriefonden inden eksekvering. 

Indstilling: FU indstiller, at DJ fortsat varetager opgaverne beskrevet i administrationsaftalen med 
Feriefonden, men lægger nu opgaven hos en ekstern leverandør. Der lægges i forlængelse af det 
op til en revision af samarbejdsaftalen mellem DJ og Feriefonden. 

Debat: Bred enighed om forslaget. 

Beslutning: Godkendt 

3.4.7. Tilslutning til UN Global Compacts 10 principper 

Indstilling: Udsat 
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3.4.8. Nyt medlem af Cavling komiteen 

Cavling-komitéen vælges for 3 år ad gangen, senest i foråret 2015 blev følgende valgt for perioden 
frem til og med uddelingen i januar 2019: 
Ida Ebbensgård (formand), Kaare Sørensen, Søren Flydtkjær, Janni Gjersen Hansen, Lars Ru-
gaard. 
I efteråret 2017 meddelte den hidtidige formand, at hun på grund af sin arbejdssituation så sig nød-
saget til at forlade komitéen med kort varsel. De tilbageværende 4 medlemmer vurderede, at de 
følge sig trygge nok i situationen til, at de kunne stå for uddelingen af 2017-prisen (uddelt 5. januar 
2018) uden at blive suppleret op til den berammede størrelse på 5 medlemmer. 
Hovedbestyrelsen accepterede dette, og udpegede ved samme lejlighed Kaare Sørensen til for-
mand for den resterende periode, ligesom det blev besluttet, at man i foråret 2018 vil udpege et 
femte medlem af komiteen. 
Denne proces skal besluttes på dette møde. Som følge af tidligere beslutninger i HB ligger det fast, 
at det kommende medlem skal være en kvinde, idet komitéen jf. beslutningen skal bestå i en køns-
fordeling på 3+2. 
Efter HB-mødet vil Dansk Journalistforbund således indrykke annonce i forbundets medier og på 
forbundets platforme, hvor der vil blive søgt efter et kvindeligt medlem for 2018-uddelingen.  
Samtidig opfordres kredse, grupper, foreninger, medarbejderforeninger og enkeltpersoner med 
denne indstilling til at indstille kandidater til at tage sæde i komitéen. 
Dermed kan HB på sit møde i marts måned vælge det femte medlem af Cavling-komitéen. 

Indstilling: Hovedbestyrelsen beslutter processen til at få valgt et enkelt – kvindeligt – medlem af 
Cavling-komitéen for 2018, som følge af den tidligere formands farvel ”i utide” til komitéen 

Debat: - 

Beslutning: Godkendt 

4. Sager til drøftelse 

4.1. Arbejdsmiljø i producentområdet (mundtlig orientering) 

Indstilling: Tine Johansen redegjorde for de tiltag, som er taget vedrørende arbejdsmiljøet på  
producentområdet. Nogle af problemerne skal løses i selve producentvirksomhederne. Men en del 
af problemet er også, at broadcasterne, producenternes kunder, presser producenterne, der igen 
presser vores medlemmer. Ikke mindst med hensyn til produktionstider. Derfor har DJ sendt et 
brev til godt 30 ledende medarbejdere blandt broadcasterne. Vi har fået flere positive tilbagemel-
dinger på dette brev. Og vi er blevet inviteret til møder med broadcasterne.  

Debat: Peter Thornvig: Godt initiativ. Og producenterne erkendte, at der er problemer. 
Opfordrer formandskabet til at få Film- og TV-gruppen til at deltage aktivt i det politiske liv i DJ. 

Lars Werge: Det er et godt udtryk for produktionsmiljøet, at de har svært ved at deltage. 
Men vi har kontakten til dem. Og derudover skal HB altid tænke på de grupper, som ikke er direkte 
repræsenteret i HB. 

Anders Stoffer: Ros til Fagbladet Journalisten for at tage emnet op. Og ros til Eva Jakobsen for at 
sige tingene som de er. 

Morten Bergholt, Freelancegruppen: Brevet er en henvendelse til toppen. Men der skal også ske 
en mobilisering blandt medlemmerne. Der skal skabes en fælles modstand imod at acceptere de 
ringe vilkår inden for området. 

Lars Werge: Ja, det er et område, der er til fals for paroler. Eksempelvis holder FAF møder med 
freelancere, hvor de lover alt muligt uden at have hverken overenskomst eller aftaler på området. 

Beslutning: Drøftet. 
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4.2. Beskæftigelsessituationen – tal for november 

HB får på sine møder til orientering forelagt de aktuelle tal for beskæftigelsessituationen. Nøgletal-
lene for november 2017 viser en stigning i den gennemsnitlige bruttoledighed blandt DJs medlem-
mer i AJKS på 0,7 procent til samlet 5,5 procent i forhold til samme måned året før. Det svarer i alt 
til 679 medlemmer. 

Indstilling: November-tallene for beskæftigelsessituationen tages til efterretning 

Debat: Betina Nielsen, AJKS, redegjorde uddybende for bilagsmaterialet. Der er en større ledighed 
end forrige november. DJ’s ledighed er lidt lavere end den samlede a-kasses ledighed. 
Og ledigheden ligger lidt over landsgennemsnittet. 
Vi begynder at se, at der er flere, der selv siger op. Fordi man begynder at få en større tro på, at 
man kan få et andet og bedre job, end det man har. 

Beslutning: Til efterretning 

4.3. Fastholdelse af medlemmer (Referatforbud) 
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5. Sager til efterretning/orientering 

5.1. Fagenes Fremtid – status 

Af forskellige årsager er arbejdet med at sammensætte ekspertudvalget, der skal give DJ input om-
kring Fagenes Fremtid, jf. beslutning på delegeretmøde 2017, blevet forsinket. 
Dels har det ikke været uproblematisk at finde de rette personer til at sidde i udvalget. Dels har in-
terne forhold i DJ gjort, at prioriteringen af denne ekspertgruppe gled i baggrunden i efteråret 2017, 
men kort før jul 2017 faldt de sidste brikker på plads. 
Daglig forbundsledelse blev bemyndiget til at finde såvel medlemmer som formand, og samtidig 
blev der annonceret efter en konsulent, der kan varetage arbejdet med at sikre gruppen inputs og 
viden, samt stå for møder og skrive redegørelse etc. 
Efter ansættelsessamtaler er der blevet truffet aftale med forsker, journalist og cand. scient. pol. 
Søren Schultz Jørgensen, der i 2018 bliver konsulent for ekspertgruppen. 
Formand for ekspertudvalget bliver:  
Troels Mylenberg – tidligere chefredaktør i Jysk-Fynske Medier 
Medlemmerne i øvrigt bliver: 
Louise Roug – redaktør, Huffington Post 
Trine Nielsen – direktør for uddannelse og viden, DMJX 
Claus Skytte – iværksætter, særlig viden i f. t. kunstig intelligens 
Aske Kammer – adjunkt på IT-universitetet, tidligere journalistik på SDU 
Magnus Bjerg – digital projektleder, tv2.dk 
Rasmus Ibfelt – kreativ direktør, e-types 

Indstilling: HB orienteres om sammensætning af ekspertgruppe samt specialkonsulent.  
Med nogen forsinkelse er ekspertudvalget om Fagenes Fremtid nu på plads, og arbejdet kan gå i 
gang med det ny år. 

Debat: Lars Werge uddybede indstillingen. Det har taget lidt tid at komme så langt. 
Tidshorisonten: Det er HB’s ønske, at der kommer noget endeligt til delegeretmødet 2019. 
Drøfte videre med gruppen, om det er realistisk.  
Stor interesse rundt omkring for arbejdet. 

HB havde enkelte kommentarer og spørgsmål vedrørende gruppens kompetencer, ligestilling og 
emnekreds.  

Beslutning: Til orientering 
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5.2. Den uvildige advokatundersøgelse (mundtlige orientering) 
  
 Indstilling: Mundtlig redegørelse fra Lars Werge. Han henviste til den pressemeddelelse, som vil 

blive udsendt umiddelbart efter denne redegørelse, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/dansk-
journalistforbund-omstrukturerer-efter-undersogelse-af  
HB har på sit lukkede møde i går behandlet konkrete indstillinger vedrørende de tre suspenderede 
medarbejdere. 
Hos den ene konkluderer man, at der har været tale om uhensigtsmæssig adfærd. 
Derfor skal vedkommende ikke tilbage til DJ, og der er indledt forhandlinger med vedkommende 
om at fratræde. 
 
Direktøren og den menige medarbejder vender tilbage til DJ i den kommende uge. 
HB har nogle forventninger til, at der bliver ændret og forbedret på de rammer, der skal være for 
organisationen og ledelsen. Herunder at der skal opstilles nogle målbare målsætninger for organi-
sationen DJ. Det kommer vi til at arbejde videre med. 

  
 Debat: Morten Bergholt, Freelancegruppen: I skriver om en kultur i dele af DJ. Hvad betyder det? 

 
Lars Werge: Det handler blandt andet om, at der er udsagn i den redegørelse, som HB har læst, 
som tyder på, at der er steder i DJ, hvor man har haft en opfattelse af, at det ikke ville nytte at gå til 
ledelsen med de observationer, man har haft. Det er ikke acceptabelt og det skal forbedres. 
 
Karina Bjerregaard, VIF: Jeg glæder mig til at Linda kommer tilbage! 
 
Dorte Bak, Bloggerne: Hvad er der givet en undskyldning for? 
 
Lars Werge: Det kan ikke juridisk bevises, at der har været tale om sexchikane. Men de berørte har 
givet klart udtryk for, at de har haft nogle forfærdelige oplevelser. Og det skal man ikke udsættes 
for, når man arbejder i DJ. 

  
 

6. Eventuelt  
 Lars Werge: HB-møde den 9. marts kommer til at foregå inde ved siden af i Kunstforeningen. 

 
Lars Lindskov: Årets Pressefoto er fredag den 2. marts i Diamanten, København.  

  
 

7.  Dagsordenspunkter til videre formidling 
 - 
  

 
/ref. DYB 
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