
 

 
1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende følgende punkter: 

3.1. DR: Referatforbud vedr. overenskomstforhold. 
5.1.-3. Budgetopfølgning, årsregnskab og Sikringsfonden: Referatforbud vedrørende 

Sikringsfonden, da der skal være fortrolighed om dens størrelse mv. 
5.5. Organisering og fastholdelse: Referatforbud. Øvrige organisationer skal ikke 

vide, hvilke overvejelser DJ gør sig på dette område. 
5.7. Ophavsret: Der skal være fortrolighed om, hvilke kriterier DJ anvender for at 

tage stilling til, om man skal føre ophavsretssager eller ej. 
5.8. Journalisten advisory board: De foreslåede kandidater er ikke involveret endnu. 

 
Det indstilles, at følgende dagsordenspunkt behandles som et lukket punkt kun med 
deltagelse af HB-medlemmerne jf. HB’s forretningsordens § 1 stk. 9: 
5.4. Næstformandens sygefravær: Personsag. 
 
Maj Munk påpegede, at der var for mange punkter på dagsordenen til et digitalt møde. 
Hun anmodede FU om at gennemgå dagsordenen igen for at se, om der var punkter, der 
på nogen måde kunne vente til august-mødet. 
 
Dirigenterne tilkendegav, at man undervejs i mødet ville tage bestik af tidsplanen for at 
vurdere, om nogle punkter eventuelt skulle skydes til et senere møde. 
 
Beslutning: Godkendt 
 
 

05. juni 2020 
 

Referat Godkendt, til hjemmeside 
 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato Mandag den 25. og tirsdag den 26. maj 2020 
 
Tirsdag den 26. maj som lukket online-møde kun for HB-medlemmer 
 

Sted Online-møde (Teams) 
 

Deltagere, HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Freja Wedenborg, Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen, 
Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye. 
 

Afbud, HB Jakob Ponsgård  
 

Dirigenter Karen Hedegaard og Allan Boye Thulstrup. 
 

Observatører Helle Veel (K4), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel 
(Blog), Peter Thornvig (Foto), Tina Mellergaard (Kom), Amalia Foss 
(FBO), Anne Anthon Andersen (FLG), Jette Marinus (Jour), Mathilde H. 
Boesen (KaJO), Maria Becher Trier (O), Janne Høgshøj (VIF), Lars 
Lindskov (PF), Christian Lindhardt (Journalisten). 
 

Deltagere, 
sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Hans Jørgen Dybro (ref.).  
 
Desuden deltog konsulenter løbende i forbindelse med behandling af 
relevante dagsordenspunkter. 
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1.2. Referat fra de seneste HB-møder 
 

 Godkendt 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: En opdaterende overflyvning over situationen siden Coronaen ramte:  
Den 11. marts lukkede Danmark ned. Mange DJ-medlemmer blev ramt med det samme.  
Stort tryk på DJ’s rådgivning. Desuden på A-kassen, allerede nu flere end 800 ny-ledige.  
Vi forventer desværre flere i løbet af den kommende tid, når opsigelsesvarsler udløber. 
Stort politisk påvirkningsarbejde i forbindelse med regeringens og Folketingets aftaler om 
lønkompensation, hjælpepakker mv.  
Særlige DJ-fingeraftryk på hjælpepakker til freelancere, selvstændige og kombinatører.  
A-kassernes kontrolforanstaltninger er heldigvis sat på pause.  
Studerende har mulighed for yderligere låntagning. 
Politikerne fik øjnene op for, at det danske arbejdsmarked er meget mangfoldigt. Det skal 
vi minde dem om, når det bliver mere normale tider igen. 
DJ har i perioden omlagt en række fysiske arrangementer til webinarer. 
Ophavsretsfonden har bevilget ophavsretsmidler til et yderligere udbud af webinarer. 
HB har mødtes flere gange undervejs til behandling af hjemsendelsesaftaler mv. 
 
Åbenhed: Venstre har været initiativtager til et fælles åbenhedsmanifest fra størstedelen 
af oppositionen. DJ har påpeget, at det burde åbne for en egentlig revision af 
offentlighedsloven. Indlæg i Altinget om dette se, 
https://www.altinget.dk/artikel/journalistforbundet-offentlighedsloven-skal-lempes  
 
Ytringsfrihedskommissionens betænkning er druknet lidt i Corona-krisen. Men den er 
værd at bemærke. Og DJ vil bruge den til at løfte nogle mediepolitiske mærkesager, som 
betænkningen berører: Offentlighedsloven bør forbedres. Offentlige ansattes ytringsfrihed 
bør lovfæstes. Presseetik, også for de nye digitale redaktionelle medier. Digital dannelse, 
bekymring for tonen i debatten. 
Se https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-
presse/pressemeddelelser/2020/ytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning  
 
Pressenævnets årsberetning 2019: En del flere klager, men aldrig så få som 21 procent 
klagere, der fik medhold. Et udtryk for selvjustits i medierne.  
Se https://www.pressenaevnet.dk/publikationer/  
 
Medieaftalerne: Genforhandling af den tidligere regerings Medieaftale 2019-2023.  
Det haster, hvis en ny aftale skal have betydning for, at DR kan undgå at skulle spare så 
meget. 
 
Forskningsprojekt, SDU: Kønsfordelingen i medierne. FU har besluttet, at DJ skal give 
projektet sin opbakning. 
 
Sus Falch: Tak for indsatsen i DJ’s sekretariat. De udløber den 8. juli. Der bør arbejdes for 
en forlængelse. 
 
Tine Johansen: Ja, DJ skal påvirke for en forlængelse. 
 
Thilde Høybye: Også tak for indsatsen. Hjælpen til de studerende er imidlertid 
utilstrækkelig. Det er en hjælp til øget gældsætning. 
 
Tine Mellergaard: Kommunikatørerne er særligt hårdt ramt. Bureaubranchen bløder. 
Mange er uden videre blevet sat 15-20 procent ned i løn. Der bør sættes ind med en øget 
indsats for at organisere disse grupper. 
 
Peter Thornvig: Stor tak til husets medarbejdere for at holde serviceniveauet over for 
medlemmerne med de udfordringer, der er på grund af Coronakrisen. 
 
 

https://www.altinget.dk/artikel/journalistforbundet-offentlighedsloven-skal-lempes
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/ytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/ytringsfrihedskommissionen-afleverer-betaenkning
https://www.pressenaevnet.dk/publikationer/
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3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. DR, overenskomstforhandling, konfliktvarsel mv. Referatforbud 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender det af formanden afsendte konfliktvarsel mod 
DR med virkning fra 1. juni 2020.  
 
Derudover gives der mandat til at opfordre DJ-medlemmer ansat på andre overens-
komster i DR til at melde sig ind i den overenskomstbærende organisation.  
Det undersøges, om der for AC-medlemmernes vedkommende kan laves en aftale om, at 
disse melder sig ind i Kommunikation & Sprog som deres overenskomstbærende 
organisation.  
Medlemmer med et dobbelt medlemskab er kontingentfrie i DJ så længe det er nødvendigt 
i konfliktsituationen. DJ betaler dobbelt-medlemmernes eventuelle konfliktstøtte. 
 
Marianne Molin deltog under dette punkt. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. Bloggeretiske retningslinjer 
 

 Indstilling: På baggrund af behandling i Etik og Mediepolitisk Udvalg indstiller FU til HB at 
godkende de bloggeretiske retningslinjer på de nedenstående præmisser.  
 
Sagsfremstilling: Specialgruppen Danske Bloggere i DJ har igennem et stykke tid 
arbejdet med at udforme nogle bloggeretiske retningslinjer. 
 
Deres foreløbige forslag blev sammen med en række bloggere og andre interessenter 
behandlet på en åben session i Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU, i midten af januar. 
 
Herefter har Bloggerne arbejdet videre med forslaget, og det vedhæftede udkast til 
retningslinjerne blev godkendt på EMU’s møde den 3. marts. 
 
FU bakker op om EMU’s indstilling, og indstiller følgende til HB’s beslutning: 

• Retningslinjerne godkendes af HB i den fremlagte form. 

• Retningslinjerne skal offentliggøres på DJ’s / Bloggernes hjemmeside og skal 
gøres mest muligt kendte og indgå i debatten om etikken inden for blogger- og 
influenter-branchen. 

• Retningslinjerne promoveres ved et event arrangeret af DJ og Bloggerne i DJ. 

• På DJ’s hjemmeside skal der desuden ligge et mærke, som den enkelte blogger 
(medlem af DJ eller ej) kan sætte på sin egen side, hvis man vil signalere, at man 
er etisk blogger og tilslutter sig retningslinjerne.  

• Kontrol af, om bloggerne overholder retningslinjerne:  
Det er EMU’s indstilling, at retningslinjerne først og fremmest skal fungere som 
baggrund for en debat om etikken for bloggere og influenter. 
Efter forbillede i Pressenævnet og det norske nævn for bloggeretik indstiller EMU 
desuden, at DJ og Bloggerne arbejder for, at relevante instanser og organisa-
tioner går sammen om at etablere et nævn. 
Dette nævn skal kunne udtale kritik, hvis bloggere, der har tilsluttet sig retnings-
linjerne (og mærket), alligevel ikke overholder dem.  

 
Bloggerne har ønsket sig et nævn, der kan fratage en blogger det ovennævnte mærke, 
hvis vedkommende ikke overholder retningslinjerne. 
 
Det indstiller EMU ikke. Pressenævnet kan eksempelvis heller ikke fratage medier eller 
journalister retten til at publicere, selv om man én eller flere gange har fået kritik fra 
Pressenævnet. 
På den baggrund indstilles retningslinjerne til HB’s godkendelse. 
 
Debat: I HB og blandt observatørerne var der stor opbakning til selve de vejledende 
retningslinjer. Der var stor ros til Bloggerne for at formulere dem og holde fast i ønsket om 
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at få dem på dagsordenen. I den seneste weekend er emnet igen blevet aktualiseret. 
 
Der blev spurgt ind til særlige forhold vedrørende bloggerens ansvar for indholdet på 
bloggen. I sidste ende er det bloggerens ansvar. Men retningslinjerne understreger, at det 
også er producenters ansvar at give de rigtige oplysninger og ikke vildlede. 
 
Lisbeth Kiel, Bloggerne: Argumenterede for at vedtage at nedsætte et nævn i regi af DJ 
med det samme. 
 
Udbredt enighed om, at i første omgang er det vigtigt at få godkendt retningslinjerne og 
udbredt kendskabet til dem. 
Og at der i forlængelse af dette skal arbejdes på at påvirke politikere, ministerier og andre 
relevante organisationer til at medvirke til dannelsen af et nævn, der kan udtale sig om 
retningslinjerne. For det er ikke en opgave, som DJ skal løfte alene. 
 
Beslutning: 1. Retningslinjerne godkendt. Og 2. DJ og Bloggerne arbejder videre med 
forslag til, hvordan et nævn kan sammensættes mv., og hvordan man kan række ud til 
politikere, ministerier og andre relevante parter vedrørende dette. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

 - 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, år til dato, Referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budgetkontrol 1. kvartal 2020 til orientering og godkendelse. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Økonomi: Årsregnskab 2019, til godkendelse, Referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at godkende årsregnskabet 2019 for DJ. 
 
Peter Reich gennemgik regnskabet.  
 
Revisor Martin Sørensen, RI, deltog under dette punkt og gennemgik revisionsprotokol 
mv. (Han meddelte, at han stopper som partner og medarbejder i RI i slutningen af året. 
 
Efter gennemgangen af regnskaberne havde HB-medlemmerne som sædvanligt et kort, 
lukket møde med revisoren. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.3. Sikringsfonden, bredere anvendelse. Referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at der tillades en bredere anvendelse end hidtil af 
meropsparingen i Sikringsfonden. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.4. Næstformandens sygefravær, LUKKET PUNKT 
 

 Behandlet på lukket møde tirsdag den 26. maj. 
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5.5. Opfølgning på organiserings- og fastholdelses-strategi, Referatforbud 
 

 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen tager orientering om aktuel status 
på hverve- og fastholdelsesindsatsen til efterretning. 
 
Patrick Mark Reimers, Mads Løkke Rasmussen og Peter Reich orienterede om aktuel 
status mv. 
 
Beslutning: Status tages til efterretning. HB ser frem til en indstilling på august-mødet. 
 
 

5.6. Arbejdsgruppen vedr. forbundets navn, status, til orientering  
 

 Indstilling: Status fra udvalget.  
 
Sagsfremstilling: Arbejdsgruppens formand Per Schultz-Knudsen orienterede om 
arbejdsgruppens hidtidige arbejde, der var blevet hæmmet af flere bump på vejen.  
Og orienterede om arbejdsgruppens planer frem mod det kommende delegeretmøde. 
 
Debat: Bred anerkendelse og opbakning til det videre arbejde. 
 
Beslutning: Status taget til efterretning. 
 
 

5.7. Ophavsret: Copyfighter, behandling af ophavsretskrænkelser mv. Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at bevilge 500.000 kr. til at købe adgang til en søge-
maskine, Copyfighter, der finder ophavsretskrænkelser af tekster på nettet.  
Det indstilles, at beløbet tages fra Sikringsfonden under forudsætning af godkendelse af 
indstilling om en bredere anvendelse af Sikringsfondens midler. 
Det indstilles desuden, at det forventede øgede behov for mandskab til sagsbehandling af 
ophavsretskrænkelser indgår i overvejelser om at omorganisere DJ’s sekretariat vedr. 
arbejdet med ophavsrettigheder. 
 
Anders Sevel Johnsen deltog under dette punkt. 
 
(…) 
 
Beslutning: Godkendt i forbindelse med HB’s lukkede møde tirsdag den 26. maj på 
baggrund af en opdateret indstilling med div. præciseringer. 
 
 

5.8. Fagbladet Journalisten, advisory board, Referatforbud vedrørende navne 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at chefredaktør Christian Lindhardt udpeger et advisory 
board på baggrund af en bruttoliste. 
 
Christian Lindhardt uddybede indstillingen. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.9. Tabt arbejdsfortjeneste 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB at fastsætte nye principper for udbetaling af tabt arbejds-
fortjeneste (TA), idet sekretariatet anbefaler alternativ 2. 
 
Sagsfremstilling: Administrationen af TA har i dag fået et omfang, der gør, at der 
anvendes uforholdsmæssigt mange ressourcer på indsendelse, registrering, godkendelse 
og udbetaling af TA. Yderligere er det i nogle tilfælde svært for DJ’s ansatte at vurdere om 
udbetalingen er berettiget og om beløbets størrelse er rigtig.  
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Der er derfor et behov for at forenkle forretningsgangene og udbetalingsprincipperne. 
 
I dag kan TA udbetales på 5 måder: 

1) Er medlemmet almindelige lønmodtager udfyldes der en blanket, som indsendes 
sammen med dokumentation for løntræk (lønseddel) til DJ. DJ udbetaler beløbet, 
som A-indkomst til medlemmet. 
 

2) Er medlemmet freelancer udfyldes der en blanket med et standardbeløb, som 
indsendes til DJ. DJ udbetaler beløbet, som A-indkomst til medlemmet. 

 
3) Hvis medlemmet er freelancer kan der også via dennes virksomhed indsendes en 

faktura på den tabte arbejdsfortjeneste til DJ. DJ udbetaler beløbet til 
medlemmets virksomhed (DJ indberetter yderligere beløbet som B-indkomst til 
virksomheden, da det er lovpligtigt) 

 
4) TA kan også registreres via Lessor App, hvor mødedeltager registrerer, hvilket 

type møde der er afholdt og antallet af mødetimer. Herefter udbetaler DJ beløbet 
som A-indkomst til medlemmet.  
 

5) Hvis medlemmet får fri af sin arbejdsgiver uden modregning i dennes løn, kan 
arbejdsgiveren sende en faktura til DJ, og derved få kompensation for den tabte 
arbejdsfortjeneste. (DJ indberetter yderligere beløbet som B-indkomst til 
virksomheden, da det er lovpligtigt) 

 
Blanketter, registreringer og fakturaer kan komme i klumper, hvilke giver en forkert 
periodisering af udgifterne. Nogle enkelte kommer så sent, at udgiften først kommer med i 
det efterfølgende år.  
 
Anvendelse af disse forskellige metoder til udbetaling af TA, giver arbejde både til de 
medlemsvalgte politikere og til DJ. Derfor er der et behov for at forenkle systemet, så 
omfanget af administrationen kan stå mål med de udbetalte beløb. Yderligere gør de 
forskellige metoder det uforholdsmæssigt ressourcekrævende at opgøre, hvor meget der 
udbetales i TA om året til de medlemsvalgte. 
 
Tabt arbejdsfortjeneste udbetales i følgende tilfælde: 

1) HB medlemmers deltagelse i HB-møder  
2) FU medlemmers deltagelse i FU-møder (her betales også honorar) 
3) HB medlemmers deltagelse i udvalgsmøder og andet arbejde i den forbindelse 
4) HB medlemmers deltagelse i delegeretmøder, Fagligt Forum, TR-stævner  

og Fagfestival 
5) HB observatørers deltagelse i HB-møder 
6) Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i op til 10 bestyrelsesmøder om året i 

specialgrupper eller specialforeninger 
7) Medlemmers deltagelse i overenskomstforhandlinger  
8) Medlemmer der i anden sammenhæng yder et stykker arbejde ifm. DJ, f.eks. 

sidder i skolebestyrelser o.l. 
 
Der blev i 2018 og 2019 udbetalt henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i tabt arbejds-
fortjeneste og det estimeres, at der i DJ anvendes ca. et halvt årsværk på at administrere 
ordningen, svarende til 300.000 kr. 
 
For at forenkle udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste er der nedenfor forslået to 
forskellige modeller. Hensigten er ikke, at reducere det samlede beløb, der udbetales i 
tabt arbejdsfortjeneste, men udelukkende at forenkle selve administrationen for 
medlemmerne og DJ og sikre, at udbetalingerne ikke giver forkert periodisering af 
udgifterne i forhold til årsregnskabet.  
 
Alternativ 1:  
Efter hvert Delegeretmøde fastlægges der en sats for deltagelse i de forskellige typer af 
møder (HB, FU, udvalg og bestyrelsesmøder i specialgrupper eller -foreninger) uafhængig 
af mødernes længde. 
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Det kunne f.eks. se således ud: 

• HB møde: 2.500 kr. for møde på en hverdag 
(dette gælder både HB-medlemmer og -observatører) 
 

• FU møder: Ingen TA, men honorar (som i dag) 
 

• Udvalgsmøder og bestyrelsesmøder i Specialgrupper/-foreninger: 
700 kr./møde (der kan max. afholdes 10 bestyrelsesmøder pr. år)  

 
Hvis alternativ 1 vælges, kan satser beregnes ud fra de nuværende udgifter til TA, således 
at forslaget bliver udgiftsneutralt.  
 
Efter henholdsvis delegeretmødet og generalforsamlingerne for specialgrupper og 
specialforeninger i starten af året udarbejdes en liste over hvilke HB-medlemmer, 
observatører og medlemmer af diverse bestyrelser, der er berettiget til TA.  
Senest 14 dage efter et møde er afholdt sendes referatet til DJ’s ledelsessekretariat.  
Ledelsessekretariatet fører et skema over alle TA-udbetalinger.  
Dette sendes en gang om måneden til økonomiafdelingen, som udbetaler beløbene til 
medlemmerne. 
 
Ved større arrangementer som udløser TA, udarbejder administrationen en deltagerliste, 
som sendes til Økonomi. 
 
TA udbetales udelukkende som personlig A-indkomst. 
 
I forbindelse med overenskomstforhandlinger o.l. udarbejder den relevante kontaktperson 
i DJ (f.eks. forhandlingskonsulenten) et skema med medlemmer, der skal have udbetalt 
TA. Dette godkendes af kontaktpersonens chef og sendes til økonomiafdelingen.  
 
Alternativ 2:  
Ved årets start fastsættes honorarer for de forskellige poster: HB-medlem, 
Udvalgsmedlem, Observatør, bestyrelsesmedlem mm. Honoraret udbetales hver måned, 
engang i kvartalet eller årligt.  
 
I forbindelse med overenskomstforhandlinger o.l. udarbejder den relevante kontaktperson 
i DJ (f.eks. forhandlingskonsulenten) et skema med medlemmer, der skal have udbetalt 
TA. Dette godkendes af kontaktpersonens chef og sendes til økonomiafdelingen.  
 
Udgifterne for TA for 2019:  
For at give et overblik over udgifterne ifm. TA er der vedlagt en oversigt for 2019, hvor det 
fremgår hvilke medlemmer, der har modtaget TA ifm. HB, FU, udvalg og 
bestyrelsesmøder mv. Bemærk, at der er flere faner i regnearket. 
 
Begge alternativer vil være lettere at administrere, og vil kunne skabe en større gennem-
sigtighed ift. anvendelsesformålet.   
 
Det anbefales, at HB vedtager modellen i alternativ 2, da den vil kræve færrest ressource 
at administrerer. 
 
Debat: Tine Johansen: Der bør være lige og ordentlige økonomiske rammer for at lave 
fagligt arbejde. Og det bør være billigere at administrere disse rammer. 
 
HB havde herefter en længere drøftelse af denne indstilling. 
 
Enkelte HB-medlemmer påpegede fejl i opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Debatten drejede sig blandt andet om, hvorvidt der skulle være åbenhed om den godt-
gjorte tabte arbejdsfortjeneste. Der var udbredt enighed om åbenheden. 
 
Der var også udbredt enighed om, at administrationen af godtgørelsen skulle gøres så 
billig som mulig. 
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Desuden handlede debatten fortrinsvis om, hvorvidt man skulle overgå til en ren honorar-
model, eller om man skulle fastholde den nuværende model med honorar og godtgørelse 
for tabt arbejdsfortjeneste, selv om den ikke stiller alle lige og eksempelvis ikke giver 
studerende faglige aktive en kompensation for deres faglige arbejde. 
 
Der kunne ikke tegne sig en tilnærmelsesvis enighed. 
 
På den baggrund holdt FU et kort, indlagt møde, hvor man enedes om at trække 
indstillingen tilbage og søge at komme med en forbedret indstilling til HB-mødet i august. 
 
Beslutning: FU trak indstillingen tilbage.  
Sekretariatet søger at udforme en forbedret indstilling til behandling i FU og efterfølgende 
på HB-mødet i august. 
Alle HB-medlemmer og -observatører inviteres til at komme med input i form af en mail til 
FU og/eller sekretariatet senest mandag den 15. juni. 
 
 

5.10 Freelance- og Selvstændige Udvalget, arbejdsopgaver mv. 
 

 Indstilling: FU indstiller tre indstillinger fra Freelance og Selvstændige Udvalget, FSU, til 
HB. 
 
Sagsfremstilling: Freelance og Selvstændige Udvalget har fremsendt tre indstillinger 
stilet til HB: 
 
5.10.1.: FSU indstiller, at udvalget ændrer sit fokus fra de nuværende punkter i Handlings-
programmet mv. til de punkter, der er listet op i indstillingen, som vedrører meget konkrete 
tiltag i forbindelse med corona-krisen. 
 
Ifølge HB’s konstituering skulle udvalget arbejde med følgende: 

DJ’s strategi for freelancere og selvstændige 
Prekarisering, små selvstændiges rammevilkår,  
herunder konkurrencelovgivning, syge- og barselsvilkår for selvstændige. 
 

FU indstiller til HB at godkende dette ændrede fokus. 
 
5.10.2.: Udvalget indstiller, at man får overdraget opgaver fra Overenskomst- og 
Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
FU indstiller til HB at drøfte indstillingen på baggrund af, at FSU fortsat bør have fokus 
på at behandle udviklingstendenserne indenfor freelancere og selvstændige. 
 
5.10.3.: Konkret indstilling om, at DJ pålægges at holde et ’Kickstart efter Corona’-kursus 
for freelancere og selvstændige. 
 
FU indstiller, at dette er et godt men også meget konkret forslag, som kan overdrages til 
sekretariatet med henblik på at lade det indgå i overvejelserne om kursus- og webinar-
udbuddet i den kommende periode. 
 
Debat: Elisabeth Hamerik Schwarz fremførte, at der på baggrund af Corona-krisen var 
behov for at justere udvalgets fokus. Der var desuden behov for mere konkrete opgaver i 
FSU for ikke blot at være en diskussionsgruppe. Udvalget havde tilrettelagt sine møder, så 
de fremover ligger i forbindelse med Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget, OAU. 
 
Andre fremhævede, at der var mange udviklingsorienterede emner at tage fat på 
vedrørende freelancere og selvstændige.  
De hidtidige opgaver i kommissoriet må heller ikke glemmes, herunder arbejdsmiljø. 
 
Tilslutning til, at Elisabeth Hamerik Schwarz som formand for FSU og Frederik M. Juel 
som formand for OAU bør være i en god dialog om, hvordan arbejdsopgaverne kan deles 
og/eller løses i til dels fælles møder. 
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Beslutning: Indstilling 1.: Godkendt at justere fokus. 
Indstilling 2.: Formændene for FSU og OAU holder en dialog om, hvordan arbejds-
opgaverne kan deles og/eller løses i til dels fælles møder. 
Indstilling 3.: Det er et godt forslag, som overdrages til sekretariatet med henblik på at lade 
det indgå i overvejelserne om kursus- og webinar-udbuddet i den kommende periode. 
 
 

5.11. Vejledende vilkår for freelancere, arbejdsgruppe 
 

 Indstilling: OAU indstiller til HB, at der nedsættes en arbejdsgruppe om en revision af de 
vejledende vilkår om freelancejournalistik.  
OAU indstiller samtidigt et kommissorium for arbejdsgruppen og et forslag til 
sammensætning/repræsentationen af arbejdsgruppen. 
 
FU indstiller, at det kan indgå i HB’s overvejelser at placere opgaven i Freelance og 
Selvstændige udvalget. 
 
(…) 
 
Beslutning: Freelance og Selvstændige Udvalget, FSU, pålægges med de faldne 
bemærkninger i debatten at komme med forslag eller anbefalinger til revision af de 
vejledende vilkår for freelancejournalistik og -kommunikation.  
 
FSU skal sikre sig, at de relevante specialgrupper involveres i arbejdet. 
 
FSU bør også orientere OAU om arbejdet. 
 
Arbejdet skal være afsluttet med en indstilling til beslutning i HB i slutningen af 2020 (HB-
møde den 30. november og 1. december). 
 
 

5.12. Udsatte generalforsamlinger i kredse og grupper 
 

 Indstilling: På baggrund af notat fra ekstern advokat drøfter HB de videre skridt med 
hensyn til at gennemføre udsatte generalforsamlinger mv. som online-møder. 
 
Sagsfremstilling: På baggrund af beslutning i HB blev der indhentet det vedhæftede 
notat fra ekstern advokat. 
 
Notatet beskæftiger sig både med kredse og gruppers generalforsamlinger og DJ’s 
delegeretmøde. 
 
Notatet konkluderer, at på baggrund af den ekstraordinære situation og under visse 
forudsætninger vil det være i orden at holde online-generalforsamlinger. 
 
Det indstilles, at HB tager notatet til efterretning sammen med det vedhæftede udkast til 
notat beregnet for kredses og gruppers generalforsamlinger. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.13. O-medlemmer fra kredse til specialgrupper 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB, at det for eksisterende DJ-medlemmer er frivilligt,  
om og hvornår man vil flytte sit O-medlemskab fra en kreds til en specialgruppe. 
 
Sagsfremstilling: Delegeretmødet i april 2019 besluttede, at delegerede fremover 
udelukkende skal vælges i medarbejderforeninger og i specialgrupper – og altså ikke i 
geografiske kredse. 
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Det betyder, at alle DJ-medlemmer, der i dag er organisatoriske medlemmer i en geogra-
fisk kreds (= O-medlemmer = dér hvor man har stemmeret og valgret som delegeret), skal 
ændre deres medlemskab til at være O-medlem i en relevant specialgruppe eller en 
medarbejderforening.  
 
Det drejer sig anslået om ca. 2.000 medlemmer, som i dag er medlem af DJ og en 
geografisk kreds, men ikke medlemmer af en medarbejderforening eller specialgruppe. 
 
Med delegeretmødets beslutning skal alle disse medlemmer vælge, hvilken specialgruppe 
de vil være O-medlem af. 
Dette valg skal være foretaget senest i slutningen af 2020, forud for det kommende 
delegeretmøde i april 2021. 
 
På den baggrund besluttede HB på sit møde i oktober 2019 nogle tiltag for at gennemføre 
delegeretmødets beslutninger. 
Blandt disse tiltag er, at der skal skrives til de medlemmer, der er O-medlemmer i en 
kreds, at de skal vælge specialgruppe 
Det er besluttet, at sekretariatet skriver til alle de medlemmer, der er O-medlemmer i de 
geografiske kredse. Her vil man venligt men bestemt understrege, at de skal vælge, 
hvilken specialgruppe de vil være medlem af. 
 
Det enkelte medlems valg af specialgruppe skal være frivilligt.  
 
Som en justering på beslutningen på HB-mødet i oktober indstilles det, at hvis ikke 
det enkelte medlem besvarer gentagne henvendelser og/eller hvis ikke det pågældende 
medlem ønsker at flytte til en specialgruppe, så kan medlemmet vælge dette. 
 
Med andre ord: DJ tvinger ikke de nuværende O-medlemmer i kredsene til, at de skal 
være O-medlemmer af en specialgruppe. 
 
Baggrunden for dette er, at en flytning af O-medlemskabet til en specialgruppe også 
indebærer en kontingentforhøjelse på mellem 5 og 80 kroner pr. måned for den enkelte. 
Hvis det potentielt får nogle af de 2.000 medlemmer til at melde sig ud, er det ikke klogt. 
Det skal samtidig understreges over for de medlemmer, der ikke vælger eller ikke ønsker 
at vælge et O-medlemskab i en specialgruppe, at de dermed heller ikke har stemmeret til 
DJ’s valg af delegerede mv. 
 
De medlemmer, der er O-medlem i en geografisk kreds og I-medlem i en specialgruppe, 
overflyttes til at være O-medlem i den pågældende specialgruppe. 
 
Det ovennævnte problem vedrører udelukkende nuværende medlemmer af DJ. 
 
Kommende medlemmer af DJ skal i forbindelse med indmeldelsen vælge at være  
O-medlem i en medarbejderforening eller en specialgruppe. 
 
Debat: Drøftelsen viste, at der ikke var opbakning til indstillingen. 
Flere mente ikke, at det skulle være en mulighed at man – uanset flere rykkere – blev 
frataget sin stemmeret. 
Der bør i stedet for gøres et større arbejde for at få skubbet de pågældende til at vælge en 
specialgruppe. 
De fleste af de pågældende er i Kreds 1, som gerne medvirker til at forsøge at løse 
problemet. 
Herudover kan den allerede vedtagne specialgruppe for pensionister formentlig løse en 
stor del af problemet. 
Der blev spurgt til medlemsfordelingen i den pågældende gruppe. 
 
Beslutning: Indstillingen efterkommes ikke. Der skal arbejdes for at få de pågældende til 
at vælge en specialgruppe.  
På HB-mødet i oktober (den 7. oktober) får HB en status på arbejdet. 
På næste HB-møde ønskes en oversigt over fordelingen af medlemmer i gruppen. 
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5.14. Gammel Strand 46, tagrenovering 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til, om vi skal renovere hele taget på 
Gammel Strand 46, kun taget på baghuset, eller udskyde en renovering af taget. 
Taget er i dårlig forfatning, og ved en gennemgang er det konstateret, at både tag-
konstruktion og tagbelægning trænger voldsom til at blive udbedret. 
 
FU indstiller, at hele taget renoveres. 
 
(…) 
 
Beslutning: Godkendt at hele taget renoveres nu. Der hentes tilbud hjem på dette.  
Det undersøges, om de tidligere håndværkere og rådgivere kan forfølges.  
 
 

5.15. Danske Medier, nedsættelse af arbejdsgrupper, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om, hvorledes DJ har valgt at bemande DMA udvalgs-
arbejderne. 
 
Sagsfremstilling: I DMA overenskomstresultatet, som Hovedbestyrelsen godkendte d. 
19. marts 2020, indgik nedsættelsen af følgende 3 udvalgsarbejder: 

1. Kompetence- og efteruddannelsesudvalg 
2. Freelanceudvalg 
3. Udvalg vedrørende flermedialitet, flerfunktionalitet og ophavsret 

 
Bilagt indstillingen er protokollaterne om udvalgsarbejdet. 
 
(…) 
 
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 

5.16. Oversigt over status på tidligere beslutninger, til efterretning 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: Liste over tidligere beslutninger samt en kort status på emnet, til 
efterretning. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Maj Munk: Et HB-møde bør ikke være så langt som dette. 
 
Anders Stoffer: Der bør igen være et punkt under eventuelt med orientering om perioden 
frem mod næste HB-møde. 
 
Slut kl. 16.45. 

 

   /DYB 


