
 

 
 
 
1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende følgende punkt: 

3.3. DR, overenskomstfornyelse: Referatforbud, da det drejer sig om DJ’s overenskomst-
forhold. Godkendt. 
 
Det indstilles, at punkt 3.1. behandles som et lukket punkt kun med deltagelse af HB-
medlemmerne. 
 
Debat: Flere argumenterede for, at der ikke var behov for, at HB havde en drøftelse af 
proceduren mv. for udpegningen af næstformand som et lukket punkt, men at der 
tværtimod var behov for, at drøftelsen var åben. 
 
Beslutning: Punktet behandles som et åbent punkt. 
 
 

1.2. Referat fra de seneste HB-møder 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Gav iht. forretningsordenen en opdatering/orientering til HB-kredsen vedr. 
næstformanden sygefravær og tilbagetrækning og de ekstraordinære HB-møder, der 
havde været i den anledning: 
Der har været ekstraordinære og lukkede HB-møder den 2. og den 4. juni. 
Her har HB først truffet beslutning om at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde 
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og besluttet en kommunikationsplan. 
Herefter fik man meddelelse om næstformandens tilbagetrækning, med virkning fra den 
31. juli. På den baggrund blev der ikke indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde, men i 
stedet for til dette HB-møde. 
 
Corona: Udviklingen siden HB-mødet den 25. maj. Hjælpepakker og foranstaltninger 
forlænget, de fleste til den 8. august. Herefter udfases de. 
Vi må forvente, at mange medlemmer får det virkeligt hårdt på det tidspunkt. Og vi må 
forvente flere ledige, når opsigelsesvarsler udløber. 
DJ iværksætter øget beskæftigelsesindsats, punkt 4.1. på dagsordenen. 
HB får en yderligere drøftelse af dette på august-mødet. 
 
Safetyfonden: IMS har leveret den første halvårsrapport, som har været behandlet og er 
blevet godkendt i FU. 
 
Journalisten: Christian Lindhardt har netop i dag sit første møde med det nye advisory 
board. 
 
Hans Jørgen Dybro: HB skal underskrive nedlægning af to legater, rundsendes. 
 
Der er efter planen HB-møde den 25. august. Inden da bør HB have gennemført sit 
seminar, som senest er udsat fra i maj. 
HB tiltrådte, at der snarest sendes en doodle ud med dato-forslag. 
 
Formandsmøde: Der bliver formentlig formandsmøde på Teams på torsdag den 25. juni 
kl. 17 med Fagligt Stævne på dagsordenen. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Processen i forbindelse med valget af næstformand 
 

 Indstilling: FU indstiller, at HB som et lukket punkt tager en grundig drøftelse og 
beslutning vedrørende processen i forbindelse med udpegning af en ny næstformand. 
 
Sagsfremstilling: FU foreslår, at de følgende forhold kan indgå i HB’s drøftelse af 
processen mv.: 
1. Status vedr. næstformandens tilbagetrækning 

Næstformanden meddelte fredag formiddag den 5. juni, at han trækker sig fra sin 
post med virkning fra den 31. juli 2020. 
Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/naestformand-i-dansk-journalistforbund-
traekker-sig  
 

2. Valg af ny næstformand 
Et enigt FU indstiller, at det er nødvendigt for DJ og for det videre arbejde, at der 
udpeges en ny næstformand på HB-mødet den 17. juni 2020.  
 

3. Grundig drøftelse af processen 
I DJ’s vedtægter § 26 stk. 1 fremgår følgende: ”Hovedbestyrelsen udpeger af sin 
midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig.” 
Der er ikke fastsat yderligere om proceduren for denne udpegning. 
 
Det indstilles, at HB under dette lukkede punkt tager en grundig drøftelse og 
beslutter, hvilken procedure der skal anvendes til udpegningen.  
 
Og det indstilles, at selve udpegningen vil foregå under det næste punkt på 
dagsordenen, punkt 3.2, under overværelse af hele HB-kredsen. 
 

4. I HB’s drøftelse af processen kan indgå en variant af den procedure, der blev 
anvendt ved næstformandsvalget i august 2019: 
Dirigenten spørger HB, hvem der kandiderer til næstformandsposten. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/naestformand-i-dansk-journalistforbund-traekker-sig
https://journalistforbundet.dk/nyhed/naestformand-i-dansk-journalistforbund-traekker-sig
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A. Hvis der er én kandidat:  
Hvis der er ét og kun ét HB-medlem, der kandiderer eller foreslås til næstformands-
posten, er vedkommende udpeget i henhold til vedtægterne. 
 
B. Hvis der er to eller flere kandidater: 
Hvis der er to eller flere HB-medlemmer, der kandiderer til næstformandsposten,  
kan hver af de pågældende kandidater få lejlighed til at holde en kort mundtligt tale 
om sit kandidatur (3 minutter). 
Der kan herefter være mulighed for spørgsmål til kandidaterne fra såvel HB-
medlemmer som den øvrige HB-kreds. 
 
Herefter går HB videre til afstemning om kandidaterne. 
Afstemningen er skriftlig og hemmelig. 
Der stemmes om de pågældende kandidater jf. DJ’s vedtægter  
§ 25 stk. 7 om valg på delegeretmødet: 
 
En kandidat skal vælges med absolut majoritet blandt de tilstedeværende HB-
medlemmer. Det vil sige én mere end halvdelen af de tilstedeværende HB-
medlemmer. 
 
Hvis én af kandidaterne ikke får absolut majoritet ved den første afstemning, 
stemmes der mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer.  
Den kandidat, der da får flest stemmer, er valgt til næstformand. 
 
Stemmerne optælles af DJ’s sekretariatschef og HB’s sekretær under dirigentens 
opsyn. 
 
Resultatet af afstemningen meddeles af dirigenten. 
 

5. Tiltrædelse, suppleant og ny konstituering  
På baggrund af, at den nuværende næstformand fratræder med virkning fra og med 
den 31. juli 2020, indstilles det, at en ny næstformand tiltræder den 1. august 2020. 
 
Det indstilles, at næstformanden fra og med samme dag den 1. august 2020 får plads 
i FU, hvis ikke vedkommende har plads dér i forvejen.  
 
Det indstilles, at suppleant Per Schultz-Knudsen med virkning fra den samme dag 
den 1. august 2020 indkaldes til at have sæde i HB.  
 
Det indstilles, at det nye formandskab drøfter og indstiller et forslag til en ny generel 
konstituering til behandling i FU og til beslutning på HB-mødet den 25. august.  

 
Debat: Jf. beslutning under pkt. 1.1. blev punktet behandlet som et åbent punkt.  
Tine Johansen understregede behovet for, at næstformandsposten bliver afklaret nu.  
For der er mange opgaver, der skal løftes. 
 
Hele HB-kredsen tog herefter en grundig drøftelse af næstformandens rolle og proceduren 
for udpegningen.  
 
Beslutning: Indstillingen vedrørende procedure for valg af næstformand blev godkendt 
med følgende tilføjelse: Under punkt 4 tilføjes, at der stemmes skriftligt, og at man ikke 
kan stemme blank. 
Kandidaternes taler behøves ikke at være begrænset til 3 minutter. 
Og under punkt 5 tilføjes vedrørende omkonstitueringen, at der kun bør gennemføres de 
mest nødvendige ændringer i konstitueringen. 
 
 

3.2. Valg af næstformand 
 

 På baggrund af beslutningen under pkt. 3.1. tilspurgte dirigenten HB, hvem der ville 
kandidere til næstformandsposten. 
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Følgende kandiderede: 
Maj Munk  
Allan Boye Thulstrup 
Freja Wedenborg. 
 
De 3 kandidater holdt herefter en kort tale om sit kandidatur. 
HB-kredsen stillede herefter en række opklarende spørgsmål til kandidaterne. 
 
Første afstemning: 
Maj Munk  6 
Allan Boye Thulstrup 5 
Freja Wedenborg 3 
 
Anden afstemning: 
Maj Munk  6 
Allan Boye Thulstrup 8 
 
Beslutning: Allan Boye Thulstrup er valgt til DJ’s næstformand pr. den 1. august 2020. 
 
 

3.3. DR, overenskomstfornyelse (eftersendes fredag) Referatforbud 
 

 Indstilling: Overenskomstfornyelserne indstilles til godkendelse af den samlede DR-
delegation, således at de kan sendes til urafstemning med en anbefaling om at stemme ja. 
 
Beslutning: Godkendt med stor anerkendelse og applaus. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. DJ’s beskæftigelsesindsats, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om, at sekretariatet igangsætter planlægningen og udførelsen 
af en særlig indsats for DJ medlemmernes beskæftigelse. 
HB drøfter DJ’s beskæftigelsesindsats på sit kommende møde i slutningen af august.   
 
Sagsfremstilling: DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle 
interesser inden for fællesskabets rammer … DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og 
ansættelsesforhold. 
 
Citaterne er fra Dansk Journalistforbunds vision og mission, som formulerer vores 
hovedopgave som fagforening. Det har en form for evig sandhedsværdi over sig, men 
hviler på den helt grundlæggende forudsætning, nemlig at man kun kan sikre de bedste 
løn- og ansættelsesforhold, hvis medlemmerne har et arbejde. Denne forudsætning 
kommer vel også fint til udtryk ved, at de fleste melder sig ind i fagforening når de er på 
vej ind i et fag via deres uddannelse eller når de har fået et arbejde på den pågældende 
fagforenings organisationsområde. 
 
Velfærdsstaten er opstået ved, at den danske fagbevægelse altid har prioriteret 
beskæftigelsen helt i top. Det giver også god mening i forhold til DJs vision og mission.  
I tider med lav arbejdsløshed er der en solid platform til at kræve gode løn- og 
ansættelsesvilkår, mens det i tider med høj arbejdsløshed er svært at fastholde de gode 
vilkår eller opnå gode lønstigninger, hvis alternativet er at stå helt uden arbejde. 
 
Vores medlemmer og dermed DJ er i øjeblikket ramt af arbejdsløshed i et hidtil uset 
omfang. Den 8. juni skrev fagbladet Journalisten i artiklen https://journalisten.dk/a-kasse-
direktoer-ledigheden-er-stagneret-paa-et-uhyggeligt-hoejt-niveau/ :  
 
”2.695. Så mange medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation 
og Sprog, AJKS, står lige nu uden job, viser a-kassens nyeste ledighedstal. Dermed er 
tallet steget med 748 siden 9. marts, før Corona krisen ramte. Det svarer til, at mere end 
hvert tiende medlem nu står uden arbejde.” 

https://journalisten.dk/a-kasse-direktoer-ledigheden-er-stagneret-paa-et-uhyggeligt-hoejt-niveau/
https://journalisten.dk/a-kasse-direktoer-ledigheden-er-stagneret-paa-et-uhyggeligt-hoejt-niveau/
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Dertil kommer medlemmernes store usikkerhed om deres beskæftigelsessituation. Også 
her fint beskrevet af Journalisten den 3. juni i artiklen https://journalisten.dk/freelancerne-
haardt-ramt-af-nedlukningen-hver-anden-freelancer-har-tabt-mindst-50-procent/ : 
 
”En rundspørge blandt medlemmerne, som Journalisten har lavet i maj, viser, at 39 
procent af medlemmerne – i høj grad eller i nogen grad – er blevet usikre på deres 
jobsituation på grund af Corona krisen. 
 
Især freelancere og selvstændige er hårdt ramt. Trods hjælpepakker frygter 24 procent, at 
Corona krisen vil lukke deres virksomhed. 
 
Hver fjerde freelancer har mistet mindst 80 procent af deres indtægt.” 
 
I de første måneder af Corona-krisen har det handlet om hjælpepakker, udvidelser af 
dagpengeperioder, lønnedgang og alle mulige former for førstehjælps- og kunstig-
åndedræt-aktiviteter. De lindrer den smerte, som styrtblødningen på vores arbejdsmarked 
forårsager. Især freelancerne og hele Film & Tv produktionsområdet er blevet slået helt i 
gulvet. 
 
At have mistet eller stå med truslen om at miste sit arbejde og dermed sit selvstændige 
forsørgelsesgrundlag er en essentiel trussel for det enkelte medlem, men også for DJ som 
organisation. En høj beskæftigelse blandt medlemmerne giver DJ den nødvendige styrke 
til at kunne leve op til vision og mission. 
 
Det er nu at medlemmerne har en forventning om, at deres fagforening træder i karakter 
og synligt arbejder for at færre mister arbejdet og at flere igen kommer i beskæftigelse. 
Det vil vise, at DJ forstår og spejler den p.t. største udfordring for medlemmerne, 
 
Derfor vil ledelsesgruppen hen over sommeren udarbejde og iværksætte et projekt, hvis 
formål det vil være at fokusere organisationen på beskæftigelsesindsatsen. Medlemmerne 
skal opleve og mærke, at deres fagforening med konkrete tilbud og initiativer kærer sig 
omsorgsfuldt om dem. De skal også høre deres fagforenings stemme i debatten om vilkår 
og indsatser i dagpenge- og beskæftigelsespolitikken i Danmark. 
 
I DJ er der i forvejen mange fast etablerede aktiviteter, som fint taler ind i denne 
dagsorden, f.eks. karriererådgivning, individuel kontraktvejledning, efteruddannelseskurser 
etc. Alle disse aktiviteter skal om muligt styrkes og udvikles, men som minimum 
promoveres særligt som et målrettet tilbud. 
 
Konkret vil der i organisationen blive udpeget en projektleder, som samler en gruppe 
medarbejdere fra forskellige afdelinger. De vil løbende udvikle og beskrive aktiviteter og 
initiativer, styre og koordinere iværksættelsen og kommunikationen om alt, der kan 
henføres til den særlige beskæftigelsesindsats. 
 
Det vil i det sammenhæng også være nærliggende at etablere et tæt samarbejde med 
Kommunikation & Sprog, som sammen med DJ står bag AJKS. AJKS er en meget aktiv, 
dygtig og succesrig organisation, når det handler om at rådgive og hjælpe medlemmerne 
videre til det næste job. AJKS vil ikke kunne gøre hvad som helst sammen med DJ, fordi 
AJKS som selvstændig organisation er bundet af lovgivningen på området og selvfølgelig 
skal være loyal overfor både KS og DJ, men DJ, KS og AJKS bør kunne finde sammen 
om aktiviteter, projekter eller beskæftigelsespolitiske initiativer, hvor de tre organisationer 
har en fælles dagsorden og fælles stemme.  
 
I og med at projektet indeholder eksisterende og nye tiltag under overskriften 
beskæftigelse, vil kommunikation til og om vores medlemmer om indsatsen være helt 
afgørende for, at vi har gennemslagskraft og legitimitet. 
 
Det hele skal som sagt i den kommende tid beskrives meget mere konkret og derfor er 
input og ideer særdeles velkommen. I overskriftsform kunne et særligt fokus på 
beskæftigelsen f.eks. indeholde følgende: 
 

https://journalisten.dk/freelancerne-haardt-ramt-af-nedlukningen-hver-anden-freelancer-har-tabt-mindst-50-procent/
https://journalisten.dk/freelancerne-haardt-ramt-af-nedlukningen-hver-anden-freelancer-har-tabt-mindst-50-procent/
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• Styrkelse og promovering af DJs rådgivning i forhold til jobsøgning, karriereskift, 
kontraktrådgivning m.v. 
 

• Politiske initiativer for at forbedre dagpengesystemer og beskæftigelsesindsatsen. 
 

• Etablering af samarbejder med arbejdsgiverorganisationer, f.eks. 
Producentforeningen, som DJ i de sidste måneder har haft et godt samarbejde med i 
forhold til at håndtere følgerne af lukningen af de fleste produktioner.  
 

• Efteruddannelse 
 

• Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med det formål at forberede de 
studerende til at møde et turbulent arbejdsmarked. 
 

• Initiativer på særlige grupper/situationer 
o Dimittender fra uddannelserne har brug for særlig hjælp for at finde fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Hvordan finde det første job, eller hvordan etablerer man sig 
som freelancer? 

o Medlemmer over 55 år har efter en opsigelse i gennemsnit en længere ledighed 
end andre medlemmer og har en oplevelse af, at de på grund af deres alder står 
svagt. 
 

• Centrale eller lokale debatmøder med arbejdsgivere og politikere 
  
En særlig indsats vil koste ressourcer i form af medarbejdernes arbejdstimer og 
omkostninger til ikke-budgetterede initiativer. Ressourcerne vil primært skulle skaffes ved 
at afdelingerne prioriterer indsatsen, bl. a. ved så også at nedprioritere andet. Der vil 
sikkert også blive udtænkt delprojekter, som – hvis de er afgrænset og ikke er en del af 
den daglige drift – efter konkret og individuel behandling i HB måske kan få tilskud fra 
Sikringsfonden jf. HBs beslutning den 25. maj 2020 under pkt. 5.3 om Sikringsfondens 
bredere anvendelsesmuligheder.  
 
Succeskriteriet for hele indsatsen er at få flere i beskæftigelse og at færrest mulige mister 
deres arbejde. Om vi lykkes med det eller ej vil man løbende kunne vurdere og fortolke 
ved at studere udviklingen i statistikkerne over ledighedstallene for medlemmerne af 
AJKS. 
 
Debat: Der var bred opbakning til, at dette arbejde skal i gang.  
 
Beslutning: Godkendt. Drøftes yderligere på august-mødet. 
 
 

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

  
5.1. Pressefoto.dk, til drøftelse, Referatforbud 

 
 Indstilling: HB drøfter og tager stilling til, om og hvordan sagen vedrørende 

Pressefotos.dk kan behandles.  
 
FU indstiller, 1. at HB tager afstand fra den aftale, som Pressefotos.dk anvender over for 
de fotografer, der leverer til bureauet, 
2. at HB tager afstand fra, at flere af de pågældende fotografer efter det oplyste opfører 
sig uetisk og uprofessionelt på ulykkesstederne, og 
3. at det bør overvejes, hvilke organiseringstiltag, der kan foretages i forhold til 
fotograferne. 
 
Beslutning: Referatforbud til dette punkt, da det vedrører overenskomst- og aftaleforhold 
for en konkret virksomhed. 
Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at emnet bør indgå i en drøftelse med Rigspoliti-
chefen, og at man bør se nærmere på, hvilke medier der aftager billederne. 
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5.2. 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 
Herunder meddelelser om perioden frem til det kommende HB-møde. 
 

 Tine Johansen: HB-møde i august. Inden da et HB-seminar. Der kommer en doodle ud 
om dette. 
Formandsmøde formentlig i den kommende uge. 
 
Indtil da: Go’ sommer! Nyd den! 
 

 
 
   /DYB 


