
 

 
1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 FU indstiller, at der er referatforbud vedrørende følgende punkt: 

5.1. Økonomi, budgetopfølgning (Specifikt vedr. Sikringsfonden) 
5.2. Økonomi, budget 2021 (Specifikt vedr. Sikringsfonden) 
5.3. Organisering og fastholdelse (Fortrolighed overfor konkurrerende organisationer) 
4.4. OK 2021, offentlige overenskomster (Fortrolighed vedr. overenskomstforhold.) 
 
Sus Falch har fremsendt mail vedrørende observatørers deltagelse i HB-møder mv. 
Det indstilles, at det behandles som nyt dagsordenspunkt 1.1.1. 
 
Punkt 5.8. Fagfestival, alternative arrangementer: Det indstilles, at det ændres fra et 
efterretningspunkt til et beslutningspunkt. 
 
Godkendt. 
 
 

1.1.1. Observatørers deltagelse i HB-møder mv. 
 

 Indstilling: HB drøfter og beslutter vedrørende HB-observatørernes deltagelse i HB-møder 
samt muligheden for at kunne sende mails til HB-kredsen. 
 
Sagsfremstilling: Mail fra Sus Falch, som er videresendt til HB-kredsen: 

Fra: Sus Falch  
Sendt: 21. august 2020 12:47 
Emne: Nye punkter til HB-dagsordenen 
Prioritet: Høj 
 

31.08.2020 
 

Referat GODKENDT (web.) 
 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato onsdag den 26. august 2020 
 

Sted Kosmopol, Fiolstræde 44, København K 
HB-observatører m.fl. via Teams  
 

HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel (til kl. 12.15), Freja Wedenborg, Henrik Friis 
Vilmar (fra kl. 11), Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, 
Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen,  
Sus Falch, Thilde Høybye.  
 

Dirigenter Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen 
 

Observatører 
(under hele eller 
dele af mødet) 

Dorte Kildegaard (K2), Mie Sparre (K3), Helle Veel (K4), Flemming 
Hansen (K5), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Lisbeth Kiel 
(Blog), Peter Thornvig (Foto), Tina Mellergaard (Kom), Mie Hovmark 
(DMS), Amalie Foss (FBO), Birger Lund (FTV), Anne Anthon Andersen 
(FLG), Jette Marinus (Jour), Vilas Holst Jensen (KaJO), Maria Becher 
Trier (O), Janne Høgshøj (VIF), Lars Lindskov (PF), Andreas Markmann/ 
Kerstin Bruun-Hansen (Journalisten) 
 

Sekretariatet Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, kommunikationschef Allan Visborg Andreasen,  
Mads Løkke Rasmussen (5.3.), Håkon Stolberg (5.6.-5.8.), 
Hans Jørgen Dybro (referent). 
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Kære DYB og FU. 
Tak for dagsordenen. 
Jeg vil gerne bede om at få disse to punkter på dagsordenen til beslutning på det 
kommende HB-møde. Og jeg vil bede dig om at sende min mail ud til hele HB-
kredsen, da det pt ikke er muligt på den måde materialet udsendes – så er der ikke 

flere, som foreslår det samme.       

 
1. HB drøfter og beslutter hvordan observatører skal kunne deltage så længe DJ ikke 
har egne lokaler, der kan huse alle pga. COVID-19-regler. 
Begrundelse: Jeg mener, vi er ved at afmontere en vigtig del af det medlems-
demokrati, vi ønsker at have, når repræsentanter fra store specialgrupper, foreninger 
og kredse er henvist til at være med digitalt på en ofte utilstrækkelig 
internetforbindelse. Og uanset at forbindelsen er god, er det på ingen måde lige så 
godt som at være fysisk til stede. Denne opfattelse deler jeg med FreelanceGruppens 
næstformand, der er gruppens observatør i HB og i øvrigt en garvet underviser og 
mødedeltager via Teams, Zoom m.m. 
Jeg er klar over at en beslutning om at alle skal kunne være med, kan koste penge, 
når der skal lejes de nødvendige lokaler, men man kan så måske forlange en mere 
bindende tilmelding end normalt, hvor det primært er en spildt frokost, der koster, hvis 
man bliver forhindret i fremmøde. 
 
2. HB drøfter og beslutter, hvordan det igen gøres muligt for HB-kredsen at kunne 
sende en vigtig respons/mail ud til kredsen i forbindelse med HB-møder.  
Begrundelse: Så vidt jeg har forstået er det GDPR-stramninger, der har ændret den 
praksis, hvor alle mail-adresser fremgik af til/cc-felterne på udsendelserne til HB. Det 
er ikke længere tilfældet. Og det gør det langt mere kompliceret for den enkelte at 
meddele sig med vigtige ting til hele kredsen forud for HB-mødet, hvilket altså også 
spænder ben for indflydelse og åbenhed. Derfor er det vigtigt, at der findes en 
løsning, hvor man kan sende til alle. 
Hvis DJ-hbmobs@journalistforbundet.dk har en videresendelsesfunktion ud til alle 
(som vi har det på bestyrelsen@freelancegruppen.dk) er mit forslag naturligvis 
overflødigt, men så vil jeg bede om at alle lige bliver oplyst om, at det er tilfældet.  
 
K.h. Sus 
 

1. HB drøfter og beslutter, hvordan observatører skal kunne deltage, så længe DJ 
ikke har egne lokaler, der kan huse alle pga. COVID-19-regler: 
FU’s indstilling om, at HB-observatørerne kan deltage i HB-møderne via Teams, er selvsagt 
ikke optimal, men højst den næstbedste løsning i en periode med corona-restriktioner. 
Indstillingen er både begrundet i lokaleforhold og ønsket om at begrænse risikoen ved at 
rejse på tværs af landet. 
HB-medlemmer, -observatører, Journalisten og relevante sekretariatsmedlemmer kommer 
gerne op på cirka 55 personer i alt. Og uanset at antallet kan variere fra møde til møde, så 
vil det være nødvendigt at forhåndsbooke et lokale med tilhørende spise- og toiletforhold, 
der kan rumme i omegnen af dette antal. 
Herudover handler HB-observatørernes fysiske tilstedeværelse også om, at mange af dem i 
givet fald skal rejse på tværs af landet med offentlige transportmidler. 
 
 
2. HB drøfter og beslutter, hvordan det igen gøres muligt for HB-kredsen at kunne 
sende en vigtig respons/mail ud til kredsen i forbindelse med HB-møder:  
Det burde allerede nu være muligt for HB-medlemmer og-observatører at sende en 
mail/respons til alle HB-medlemmer og -observatører. 
Mailsystemet er nemlig indrettet sådan, at man kan sende en ”svar alle”-mail på den mail, 
som bliver sendt fra sekretariatet til HB-medlemmer og -observatører. 
Eller at man kan skrive DJ-HBMOBS@journalistforbundet.dk i ”Til”-feltet og på den måde 
sende en mail til de cirka 45 HB-medlemmer og -observatører. 
Den eneste forskel i forhold til tidligere er, at man ikke kan klikke på gruppens navn 
(eksempelvis ”DJ Hovedbestyrelsen med observatører”) og dermed se en liste over de 
navne, der er medlem af gruppen. Dét sætter bestemmelserne vedrørende persondata-
oplysninger en grænse for. 
 

mailto:DJ-hbmobs@journalistforbundet.dk
mailto:DJ-HBMOBS@journalistforbundet.dk
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Debat: Vedr. punkt 1.: Bred enighed om, at det ikke er optimalt med en løsning, hvor 
observatørerne kun er med på Teams. 
Og kritik af det nuværende tekniske set-up. Det er ikke acceptabelt. 
 
(Wi-fi-forbindelsen var allerede på dette tidspunkt i mødet langt under sædvanlig og ønsket 
niveau, og flere deltagere i mødet blev smidt af fra tid til anden). 
 
På den anden side også tilkendegivelser af, at man måtte tage et nødvendigt samfunds-
ansvar ved ikke at holde møder med alt for mange deltagere – både med hensyn til lokalitet 
og med hensyn til at skulle transportere sig på tværs af landet i offentlige transportmidler. 
 
Der fremkom flere forslag til, hvordan man kunne transportere sig mere sikkert, og hvordan 
man kunne gennemføre videomøder på en bedre måde end med det nuværende set-up. 
 
Beslutning: Vedr. punkt 1.: Til det førstkommende HB-møde skal der findes en sikker og 
acceptabel teknisk løsning, hvis observatørerne ikke kan deltage. 
Så snart sundhedsmyndighederne letter på forsamlingskravene, skal der åbnes for 
observatørernes deltagelse.  
FU tager stilling til dette og indstiller til HB. 
 
Vedr. punkt 2.: Orienteringen i sagsfremstillingen tages til efterretning. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Velkommen til Per Schultz-Knudsen som HB-medlem (indtrådt som supple-
ant ved Jakob Ponsgård’s udtræden) og til Allan Boye Thulstrup som ny næstformand. 
 
Formandsmøde blev holdt den 25. juni som et Teams-møde, hvor man primært drøftede 
mulighederne og ønskerne til at gennemføre Fagligt Stævne. Der var en generel 
tilbageholdenhed ift. at gennemføre det store arrangement. Se mere under punkt 5.6. 
 
Corona har ramt hårdt: Virkeligt mange ledige, og mange medlemmer, der er presset. 
Og flere eksempler på kontorfællesskaber, som har det svært eller er gået konkurs.  
Det præger dagsordenen: Beskæftigelsesindsats, økonomi, organisering/fastholdelse mv. 
 
HB-seminar: Orienterede om, at HB har haft seminar tirsdag den 25. august.  
Man har drøftet de politiske prioriteringer, formålsparagraf og temaer til et handlings-
program frem mod delegeretmødet april 2021. Fremlægges på HB-mødet i oktober. 
 
Tidlig pension, se https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/ny-ret-til-tidlig-pension/  
Respekt til regeringen for en forholdsvis enkel model. Men den kommer ikke mange DJ’ere 
til gavn. DJ har påpeget, at vi skal huske de psykisk nedslidte. Og huske det atypiske 
arbejdsmarked (freelancere, selvstændige). 
 
Whistleblower, offentligt ansatte: Fremdrift i en DJ-mærkesag, se  
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-
presse/pressemeddelelser/2020/whistleblowerordninger-paa-statslige-arbejdspladser  
DJ har sammen med nogle øvrige organisationer foretræde for Folketingets Retsudvalg 
generelt om offentligt ansattes ytringsfrihed i slutningen af september. 
 
Hviderusland: I forlængelse af overgreb mod danske journalister. Møde med udenrigs-
ministeren sammen med blandt andre International Media Support, IMS, og det europæiske 
journalistforbund, EFJ. Udenrigsministeren har nu givet en ekstraordinær bevilling til IMS. 
 
Canada: Myndighederne i Vancouver har nægtet en dansk journalist indrejse. Sagen er 
rejst over for de canadiske myndigheder igennem flere kanaler. 

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/ny-ret-til-tidlig-pension/
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/whistleblowerordninger-paa-statslige-arbejdspladser
https://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2020/whistleblowerordninger-paa-statslige-arbejdspladser
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Freja Wedenborg: Ros for en stærk reaktion i forhold til Canada. 
Orienterede om, at Etik og Mediepolitisk Udvalg, EMU, har temamøde om offentligheds-
loven den 22. september, hvor der vil blive inviteret bredt til at deltage. 
 
Og orienterede om, at DJ og EMU er involveret i Talk Town-arrangementet den 25.-26. 
september, se https://www.talktown.dk/  
 
Allan Boye Thulstrup orienterede om, at han er kommet godt i gang med hvervet. Blandt 
andet arbejdet i Navne-arbejdsgruppen, hvor han takkede for den engagerede deltagelse 
ved besøg i specialgrupper og -foreninger. 
 
I udvalget om efteruddannelse med Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, har der 
været det første møde. Der er deadline for drøftelserne til marts 2021. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Konstituering 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte en revideret konstituering. 
 
Sagsfremstilling: Udkast til revideret konstituering er vedlagt som bilag 3.1.1.  
Ændringerne er primært affødt af, at Allan Boye Thulstrup er indtrådt som næstformand. 
 
Enkelte yderligere kommentarer: 
Per Schultz-Knudsen indstilles som dirigent sammen med Karen Hedegaard. 
 
Per Schultz-Knudsen indstilles som HB-repræsentant i Overenskomst og Arbejdsmarkeds-
udvalget, OAU, i stedet for Sebastian Risbøl Jacobsen, der har stillet sin plads til rådighed. 
Dermed opfyldes kravet om, at færre end halvdelen af HB’s medlemmer er medlemmer af 
OAU. 
 
Debat: Tine Johansen: På trods af nøje granskning er der alligevel en fejl i udkastet til 
konstituering vedr. Praktikudvalget: Sebastian Risbøl Jacobsen indstilles til udvalget i stedet 
for Jakob Ponsgård og med Allan Boye Thulstrup som suppleant. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: FSU (freelancere og selvstændige) og OAU holder møder 
samtidigt. Allan Boye Thulstrup sidder i begge udvalg. Vil have hans garanti for, at FSU 
prioriteres. 
 
Allan Boye Thulstrup: Ja, det garanteres, at FSU prioriteres. Derudover giver det mening, at 
han fortsat har plads i OAU, da han vil dele ansvaret for overenskomsterne med Tine. Vil 
blandt andet have ansvaret for de offentlige overenskomster til foråret 2021. 
 
Per Schultz-Knudsen: Som formand for Navne-arbejdsgruppen takkede han Thilde Høybye 
og Freja Wedenborg for et virkeligt godt arbejde. 
Da Navne-arbejdsgruppen hører under UFO (organisering og fastholdelse) fandt han det 
rimeligt at få plads i dette udvalg. 
 
Beslutning: Indstillingen godkendes med følgende tilføjelser: Per Schultz-Knudsen får 
plads i UFO, og Sebastian Risbøl Jacobsen får plads i Praktikudvalget med Allan Boye 
Thulstrup som suppleant.  
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. DJ’s beskæftigelsesindsats, DJ-arbejdsmarkedet efter Corona, til drøftelse 
 

 Indstilling: HB drøfter beskæftigelsessituationen og kommer med input til indsatsen for DJ 
medlemmernes beskæftigelse. 
 

https://www.talktown.dk/
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Debat: Der var flere indlæg i debatten om indstillingen. Udpluk: 
 
Sus Falch: Den interne arbejdsgruppe i DJ bør overveje at tilknytte eksperter blandt DJ’s 
medlemmer i arbejdet. 
Man bør også sørge for, at der fortsat sker en indsamling af data om hvilke honorarer, der 
gives til freelancere. 
Dobbeltorganisering: Hvis flere medlemmer søger arbejde uden for DJ’s område, så kunne 
man overveje at give mulighed for og rabat for dobbeltmedlemskab. 
 
Karen Hedegaard: Bekymret for, om der er mandskab nok i DJ til at løfte opgaven. 
Husk også seniorerne i denne indsats. 
 
Anders Stoffer og Johnny Frederiksen var blandt dem, der mente, at pengene skulle findes 
til denne indsats. For det er i den nuværende situation, pengene skal bruges. 
 
HB drøftede den artikel, der henvises til i indstillingen: Flere mente, at den var god, mens 
andre hellere havde set en artikel med fokus på at kunne blive indenfor sit fag. 
 
Beslutning: Tine Johansen opsummerede: Tak for input. 
Beskæftigelsesindsatsen er blandt de øverste opgaver på to-do-listen.  
Den interne arbejdsgruppe vil inddrage relevante medlemmer i arbejdet. 
En senere indstilling vil præcisere, hvilke indsatser, der skal skrues op for. Og så vil det 
blive fulgt af en prioritering af, om der skal findes flere årsværk til opgaverne. 
Der var en tilkendegivelse fra HB om, at man ville se velvilligt på en indstilling om dette. 
 
Drøftet. 
 
 

4.2. Den internationale mediesituation, oplæg ved Mogens Blicher Bjerregård, til drøftelse 
 

 Indstilling: Mogens Blicher Bjerregård, præsident for det europæiske journalistforbund, 
EFJ, og DJ’s rådgiver i internationale mediepolitiske spørgsmål, herunder ophavsret, er 
inviteret til en årlig orientering til HB om den internationale mediesituation, til drøftelse. 
 
Debat: Mogens Blicher Bjerregård orienterede om det internationale arbejde, der omfatter 
en række internationale organisationer. 
 
Tine Johansen: En stor tak til Mogens for et virkeligt godt samarbejde. 
 
Fra flere HB-medlemmer lød der en stor tak for et utrætteligt arbejde. 
 
Beslutning: Applaus! 
 
 

4.3. Medieaftale, DJ’s forslag, til orientering 
 

 Indstilling: DJ’s notat vedrørende de forestående medieforhandlinger, til orientering. 
 
Sagsfremstilling: Den tidligere regering lavede i marts og juni 2018 to aftaler med Dansk 
Folkeparti, som tilsammen udgør den eksisterende medieaftale med en løbetid fra den 1. 
januar 2019 til udgangen af 2023. 
 
Medieaftalen indeholder blandt andet en reduktion af DR’s budget med i alt 20 procent og 
en gradvis omlægning af licensen til en skattefinansiering. Aftalen medførte desuden en 
lukning af Radio24Syv.  
 
Konsekvenserne for public service-udbuddet og for mange af DJ’s medlemmer har været 
meget mærkbart. 
 
Oppositionen til den daværende regering gik til valg i sommeren 2019 på blandt andet i én 
eller anden udstrækning hurtigt at stoppe eller ligefrem tilbagerulle nogle af besparelserne. 
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Resultaterne af disse valgløfter har ikke vist sig endnu. DJ har sammen med allierede inden 
for flere forskellige dele af kultur- og medieverdenen presset på for, at kulturministeren og 
partierne i Folketinget skulle komme i gang med forhandlinger om emnet. 
 
Mange faktorer har medvirket til, at det endnu ikke er sket. Og nu begynder det virkeligt at 
haste – ikke mindst for at undgå, at DR’s ledelse må gennemføre yderligere besparelser. 
 
Vedhæftet bilag 4.3.1. ses til orientering det notat, som i lidt varierende form afleveres i 
forbindelse med DJ’s møder med politikere og andre interessenter. 
 
Debat: Tine Johansen uddybede indstillingen med en orientering om sit arbejde med at 
fremme DJ’s synspunkter.  
 
Henrik Friis Vilmar kvitterede for notatet. Herunder punkt 2 om DR. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

4.4. OK 2021, offentlige overenskomster, til orientering, Referatforbud 
 

 Beslutning: Udsat til næste HB-møde. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, år til dato, inkl. nøgletal, Ref.forbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budgetkontrol 2. kvartal 2020 til orientering og godkendelse. 
 
Debat: Peter Reich uddybede indstillingen og gennemgik den bilagte medlemsstatistik:  
Den er første udgave af et bilag, som HB fremover løbende vil få tilsendt. Han ville gerne 
have kommentarer og forslag til forbedringer. 
 
Blandt kommentarerne var følgende: 
 
Anders Stoffer: Medlemstallet i specialgrupper og -foreninger bør suppleres med medlems-
tal i medarbejderforeninger. 
 
Peter Thornvig: Hvis DJ og herunder specialgrupper og -foreninger skal kunne gøre noget 
ved udmeldelserne, så bør tallene suppleres af en analyse af årsagerne til udmeldelserne. 
 
Johnny Frederiksen: Ledighedstallene fordelt på grupper og kredse bør suppleres med en 
procentsats for ledigheden i den pågældende gruppe. 
 
Sus Falch bemærkede vedrørende budgetopfølgningen, at man burde overveje et tilskud til 
specialgrupper mv., der i denne periode ikke kan benytte DJ’s lokaler til kurser, men skal 
leje ude i byen. 
 
Beslutning: Budgetopfølgning mv. godkendt. Forslag og kommentarer til medlemsstatistik 
tages med til næste udgave på de kommende HB-møder. 
 
 

5.2. Økonomi: Budget 2021, første behandling, Referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Budget for 2021 fremlægges til 1. behandling. Kontingentindtægterne er i den 
nuværende situation, med et faldende medlemstal og COVID-19 relateret ledighed, svære 
at estimere! Der vil derfor være et behov for at foretage en genberegning af kontingentet til 
de kommende HB møder i oktober og december, hvor det historiske grundlag for at lave 
beregningerne, vil være bedre. 
 
HB skal derfor tage stilling til, hvilket niveau resultatet skal være på?  
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Debat: Flere tilkendegav, at det var ønskeligt, at et budget balancerer. Men også tilkende-
givelser om, at det er i den nuværende situation, at der skal bruges de nødvendige 
ressourcer. 
 
Anders Stoffer: Det er alarmerende med et akkumuleret underskud på 6 mio. i 2023.  
Derfor forslag om, at man inden en beslutning om at budgettere med et underskud, laver 
nogle beregninger af konsekvenserne af en spareplan på eksempelvis 3 x 300.000. 
 
Flere indlæg handlede om en eventuel ændret fordeling mellem kontingentet til DJ og til 
Sikringsfonden (refereres ikke yderligere jf. referatforbud). 
 
Sus Falch: Overvej at forkorte perioden for nedsættelse af kontingent. 
 
Peter Thornvig: Vi skal også se effekten af organiseringsindsatsen. 
 
Beslutning: Tiltrådt at der arbejdes videre med budgetteret underskud på 1 mio. kr. i 2021. 
Der bør desuden arbejdes med ideer til og konsekvenser af besparelser fremover, for at 
begrænse eller undgå de store underskud i de følgende år. 
Til 2. behandling på HB-mødet i oktober. 
 
 

5.3. Organisering, herunder status på medlemstilfredshed, Referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller, at HB tiltræder et mål om en årlig medlemsvækst på 1 pct. for 
perioden 2020-2022 (det første års vækst måles fra 1. august 2020 til 31. juli 2021).  
 
FU indstiller endvidere, at der udvikles et koncept for et uddannelsesforløb om organisering. 
I en pilotfase bliver dette forløb målrettet nyvalgte i DJ’s studenterorganisationer. 
 
Beslutning: Vedrørende ekstern konsulentbistand ændres ”skal” til ”kan”. 
I forbindelse med projektet skal der desuden udarbejdes et koncept for brug af organizere i 
DJ, herunder en godtgørelse af finansieringen af dette. 
 
Godkendt. 
 
 

5.4. Freelance og selvstændige: Arbejdslivsundersøgelse, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at bevilge midler fra Sikringsfonden til en gennemgribende 
undersøgelse af DJ’s freelancere og selvstændiges arbejdsliv. 
Det indstilles, at undersøgelsen placeres i Freelance- og selvstændigeudvalget.   
 
Sagsfremstilling: Coronakrisen og arbejdet med hjælpepakkerne viste, at der i DJ er et 
godt generelt kendskab til de medlemmer, der er freelancere og selvstændige. 
 
Kendskabet halter imidlertid, når det kommer til mere specifik, faktuel og konkret viden om 
området. For eksempel er der behov for mere præcis viden om fordelingen af medlemmer 
inden for det brede spektrum af forskellige former for arbejdsorganisering: Fra helt løst 
tilknyttede freelancere og mere fast tilknyttede freelancere med A-indkomst, over 
kombinatører og til egentlige selvstændige med virksomhed, B-indkomst og måske i en 
form for netværk eller samarbejde med andre selvstændige. 
 
Det er nødvendigt at få indsamlet denne viden om freelancerne og de selvstændige.  
Både for at kunne tilbyde og udvikle den relevante rådgivning mv. til disse medlemmer. 
Og også for at have den rette viden, når DJ skal argumentere for forbedring af freelancer-
nes og de selvstændiges rammevilkår over for arbejdsgivere, politikere med flere. 
 
Freelancegruppen er i øjeblikket ved at gennemføre en undersøgelse blandt sine med-
lemmer. Det er ønskeligt at inddrage resultaterne fra denne undersøgelse i forberedelsen 
og gennemførelsen af en undersøgelse af alle DJ’s medlemmer, som er freelancere, 
selvstændige mv. 
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Finansiering: Det foreslås, at denne første og grundlæggende undersøgelse finansieres af 
midler fra Sikringsfonden jf. beslutningen om en bredere anvendelse af Sikringsfondens 
midler. 
 
Det foreslås, at der efterfølgende gennemføres årlige og mindre undersøgelser, som skal 
opdatere og vedligeholde den viden, der er opnået i den første undersøgelse. 
Disse opfølgende undersøgelser skal finansieres af DJ’s driftsmidler. 
 
Det anslås, at undersøgelsen kan tilrettelægges, gennemføres og analyseres inden for en 
økonomisk ramme på 150.000 kr. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup: Vi skal have viden, vi ikke har. Og vi skal spørge til 
medlemmernes behov og bekymringer. 
 
Henrik Friis Vilmar: Sympati for ønsket om øget viden. Men vil gerne have en sikkerhed for, 
at svarprocenten og dermed kvaliteten af undersøgelsen bliver tilstrækkelig høj. 
 
Sus Falch: Det er Freelancegruppen erfaring, at svarprocenten skal drives op.  
Prisen: Det bør kunne gøres billigere. 
 
Anne Anthon Andersen: I Freelancegruppens undersøgelse havde vi succes med fritekst-
besvarelser. Det er væsentligt for svarprocenten, at medlemmerne føler, at det har 
betydning for dem at svare. 
 
Karen Hedegaard: Er DJ’s medlemsregistrering præcis nok med hensyn til freelancere og 
selvstændige? 
 
Flere nævnte, at undersøgelsen bør segmenteres i forhold til vores forskellige faggrupper. 
De konkrete spørgsmål kan udformes i samarbejde med specialgrupperne. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.5. Tabt arbejdsfortjeneste, ny model, til beslutning. 
 

 Indstilling: Et flertal i FU indstiller til HB at drøfte og beslutte indførelsen af en ændret 
model for økonomisk kompensation af medlemmer, der deltager i udvalgs- og bestyrelses-
arbejde i DJ. 
 
Sagsfremstilling: Der er flere gode argumenter for at ændre DJ’s model for økonomisk 
kompensation til de medlemmer, der deltager i udvalgs- og bestyrelsesarbejde. 
Dels for at ligestille de fagpolitisk aktive. Dels for at sikre en enklere administration. 
 
Den nuværende model giver som udgangspunkt en godtgørelse til de medlemmer, som har 
mistet en arbejdsindtægt, fordi de har deltaget i et møde i DJ (tabt arbejdsfortjeneste). 
 
Modellen tager udgangspunkt i DJ’s vedtægter § 17: Medlemmer, som kan dokumentere 

tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i centralt indkaldte faglige 
aktiviteter, er berettiget til at få dækket tabet. For freelancere fastsættes tabet til den 
gennemsnitlige timeløn ifølge forbundets lønstatistik for ansatte. De præcise 
retningslinjer udformes af hovedbestyrelsen. 
 

Som det fremgår, omhandler bestemmelsen i sin oprindelse kun centralt indkaldte møder 
mv., det vil sige HB- og FU-møder, HB’s faste udvalg mv. 
Siden har skiftende hovedbestyrelsen i sine retningslinjer udvidet bestemmelsen til også at 
gælde specialgruppe- og specialforenings-bestyrelsesmøder. 
 
Det gode ved den nuværende model er, at den tilstræber at sikre, at et medlem ikke taber 
penge på at være fagpolitisk aktiv. 
 
Det dårlige ved modellen er for det første, at den ikke ligestiller forskellige typer af 
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fagpolitisk aktive: 

• Studerende, ledige og pensionister kompenseres ikke, da de formelt set ikke har 
mistet indtægt. 

• Deltagere i møder, der ligger midt på dagen, får mere end deltagere i møder, der 
ligger om aftenen eller i weekenden. 

• Deltagere i lange møder får mere end deltagere i korte møder. 

• Nogle af specialgruppe-bestyrelserne gør stort set ikke brug af kompensationen, 
enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi man finder det nødvendigt at lægge sine 
møder uden for sædvanlige arbejdstider.  

• Nogle mødedeltagere kender slet ikke de forskellige kompensationsordninger. 
 
For det andet betyder de mange individuelle indberetninger fra 100-150 bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer, og de forskellige måder at give kompensationen på, at den nuværende 
ordning er vanskelig og bekostelig at administrere. 
Det anslås at koste mellem et halvt og et helt årsværk eller mindst 300.000 kroner alene i 
administration. I forhold til, at der udbetales ca. 1,5 mio. kroner årligt i tabt arbejds-
fortjeneste, giver det en for høj administrationsrate. 
 
En ændret model for kompensationen skal være mere retfærdig og gennemskuelig for de 
potentielle modtagere. Og den skal være betydeligt billigere at administrere. 
 
Endelig skal en ny model i udgangspunktet gerne være udgiftsneutral. På den ene side er 
det ikke hensigten at skære ned på den samlede kompensation. På den anden side er det 
ikke ønskeligt med en markant forøgelse af udgifter til mødevirksomhed. 
 
På HB-mødet den 25. maj blev det besluttet, at sekretariatet skulle udforme et forslag til en 
forbedret model til behandling i FU og efterfølgende på HB-mødet i august. 
Et flertal i FU indstiller på den baggrund følgende forslag: 
 
Forslag til økonomisk kompensation for bestyrelses- og udvalgsarbejde i DJ 
I stedet for at godtgøre/erstatte dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, foreslås det, at der 
gives et honorar til de valgte medlemmer og observatører i hovedbestyrelsen, forretnings-
udvalget, HB’s underudvalg og arbejdsgrupper samt bestyrelser i specialgrupper og special-
foreninger. 
 
Følgende årlige honorarer er beregnet på baggrund af en forventet, årlig mødefrekvens, 
og indeholder dermed også en afstemning af forventningerne til arbejdet i en bestyrelse 
eller et udvalg: 
 
Hovedbestyrelse: forv. 6 møder (8 mødedage) 20.000 kr. 

 
HB-observatører: pr. heldagsmøde (fremmøde) 1.250 kr.  
 
Forretningsudvalg: forv. 8 møder 40.000 kr. 
 
HB-udvalg: Udvalgsformand 10.000 kr. 

HB-medlemmer og evt. øvrige faste medl. 7.500 kr. 
forv. 6 halvdagsmøder  
 

HB-arbejdsgrupper: HB-medlemmer og evt. øvrige faste medl. 
Gives i arbejdsgruppens funktionsperiode 7.500 kr.  
 

Indbudte ad hoc-mødedeltagere: pr. halvdags eller kortere møde 625 kr. 
Pr. heldagsmøde 1.250 kr.  

 
Specialgruppe- og specialforeningsbestyrelser: Formand 15.000 kr. 

Øvrige medlemmer 10.000 kr. 
forv. 8 halvdags eller 4 heldagsmøder  
Max. antal bestyrelsesmedlemmer (= nuværende model): 
 

Antal O-medlemmer Max. antal i bestyrelsen, i alt 
0 - 300 5 
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301 - 700 7 
701 - 1.100 9 
1.101 -      11 

 
Ekstern repræsentation og overenskomstforhandlinger (delegationsmedlemmer,  
der ikke modtager løn fra sin arbejdsgiver under overenskomstforhandlinger): 

Pr. halvdags eller kortere møde 625 kr. 
Pr. heldagsmøde 1.250 kr. 
 

Stedtillæg: Hvis et bestyrelses- eller udvalgsmedlem har mere end 1,5 times rejsetid hver 
vej fra sin bopæl til mødestedet (København), og hvis ikke medlemmet overvejende 
deltager i møderne via videoopkobling, forhøjes ovenstående honorarer med 25 procent. 
 
To eksempler: 

A. Menigt HB-medlem, formand for et HB-udvalg, menigt medlem af et andet  
HB-udvalg, medlem af en specialgruppe-bestyrelse, bosiddende i København, 
årligt honorar (20.000 + 7.500 + 10.000 + 10.000) = 47.500 kr. 
 
B. Tilsvarende, bosiddende i Jylland (stedtillæg 25 procent) = 59.375 kr. 

 
Udbetaling til arbejdsgiver: Enkelte HB-medlemmer og øvrige valgte får ikke udbetalt 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. De modtager i stedet for den fulde løn fra arbejds-
giver, der til gengæld sender en regning til DJ svarende til den manglende arbejdstid. 
I den foreslåede model vil der fortsat kunne træffes aftale med de pågældende arbejds-
givere om en sådan udbetaling. 
Bemærk: Den skattemæssige konsekvens af denne udbetalingsform er ved at blive 
undersøgt grundigt. Det forventes, at den vil være uændret ift. den nuværende model. 
 
Kredse og medarbejderforeninger: Lige som i den nuværende model gives der ikke fra DJ’s 
side honorar eller anden kompensation for medlemskab af kreds- og medarbejderforenings-
bestyrelser. 
 
Udbetaling: Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer registreres i sekretariatet med navn og 
kontonummer straks efter delegeretmøde, konstituering, generalforsamling mv. på 
baggrund af indberetning. 
Honorar for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer udbetales fra sekretariatet kvartalsvist 
bagud til det enkelte medlem i hele den pågældende valgperiode eller indtil det meddeles, 
at medlemmet er udtrådt af bestyrelsen eller udvalget. 
 
Regulering af honorarer: Det foreslås, at honorarerne reguleres hvert år den 1. januar med 
lønudviklingen i DJ’s lønstatistik. Der tillægges ikke feriepenge til honoraret. 
 
Godtgørelse af rejseudgifter, rejseregler mv.: Uændret, nuværende regler. 
 
Indførelsen af en ny model: I beregningen af honorarniveauet er der taget udgangspunkt i 
den timesats, som også anvendes i den nuværende model, og dermed i overensstemmelse 
med principperne i vedtægternes § 17. 
På den baggrund er det vurderingen, at den foreslåede model kan besluttes og igangsættes 
af HB. 
 
Det foreslås, at den nye model besluttes til gennemførelse pr. den 1. januar 2021. 
Alternativt kan den gennemføres med virkning fra den næste generalforsamling i de 
respektive specialgrupper og specialforeninger. 
 
Debat: Tine Johansen uddybede indstillingen. Tilhører flertallet i FU, der står bag forslaget. 
Men bad om, at HB i det mindste kom med tilkendegivelser af, om man kan tilslutte sig 
princippet om et honorar i stedet for den nuværende model. For så kan der arbejdes videre 
med det. Det kan desuden være rimeligt at tage overenskomstforhandlingerne ud og 
behandle det i en særskilt indstilling. 
 
Herefter var der en længere debat. Udpluk af denne: 
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Lars Lindskov: Det er mystisk at kalde forslaget en ligestilling. For det bliver dyrt for mange 
freelancere at være fagligt aktive. Understreger, at det efter hans mening ikke kan vedtages 
i HB, men skal på delegeretmøde. 
 
Henrik Friis Vilmar: Princippet om honorar er OK. For det er ikke i orden, at der er kolleger, 
som ikke får noget for deres arbejde. Men med de foreslåede satser vil det ikke være godt i 
forhold til overenskomstforhandlinger.  
 
Sus Falch: Villy Dall og jeg påpegede for år tilbage to problemer med den nuværende 
model: De studerende kompenseres ikke. Og freelancerne kompenseres for dårligt ved 
overenskomstforhandlinger.  
Dette forslag er ikke godt og peger i den helt forkerte retning. I dette forslag godtgøres 
mange freelancere langt fra for det store arbejde, de lægger i bestyrelser og overenskomst-
forhandlinger – hvor møder ofte bliver flyttet og man skal rejse på tværs af landet. 
Nedsæt en arbejdsgruppe, der kan komme med et nyt forslag. 
 
Sebastian Risbøl Jacobsen: Ja, der er gode takter i dette forslag. 
 
Peter Thornvig: Ja til princippet, men prisbladet i forslaget er meget problematisk. Det er en 
ommer. 
 
Karen Hedegaard: Sympati for honorar-modellen. Men betænkelig ved, om ”one size fits 
all”. For specialgrupperne er meget forskellige. 
 
Tina Mellergaard: Rystet over den afvisende modtagelse. Et honorar vil være en kompen-
sation, uanset om man bruger arbejdstid eller fritid på sit faglige arbejde. 
For mig er det vigtigt, hvad medlemmernes kontingent går til. Det skal ikke gå til for dyr 
administration. Vi skal have større transparens om betalingen for fagligt arbejde.  
I dag er der for stor ulighed mellem specialgrupperne. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Honorar kan virke nogle steder. Regn gerne noget mere på 
satserne. Gerne i en arbejdsgruppe, og jeg stiller mig gerne til rådighed og bidrager. 
 
Anders Stoffer: Forslaget er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet. Vi skal mere præcist kunne 
se, hvilke konsekvenser en omlægning til honorar vil have for den enkelte, for de forskellige 
typer af fagligt aktive. Disse detaljer skal belyses, før jeg kan tage stilling. 
 
Freja Wedenborg: Vi skal ikke have endnu en arbejdsgruppe – med tabt arbejdsfortjeneste 
– for at finde en model. HB bør kunne vedtage dette. Sekretariatet kan arbejde videre med 
det og inddrage de forskellige synspunkter. 
 
Thilde Høybye: Jeg bliver meget skuffet, hvis ikke dette forslag kan vedtages. Jeg og andre 
har påpeget disse uligheder i så mange år. Og der er stadigvæk ikke tilstrækkelig vilje til at 
lave det om. Kom dog med nogle konstruktive input. For vi skal have en gennemskuelig og 
fair løsning. 
 
Palle Jensen: For honorar. Men der skal rettes i taksterne. Forslaget bør gøres klar og 
vedtages på delegeretmødet. 
 
Der var bred enighed om at finde en løsning for de studerende senest på delegeretmødet. 
 
Dirigenten Per Schultz-Knudsen så to forslag i debatten: 
1. At der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et nyt forslag, eller 
2. At sekretariatet tager forslaget tilbage og justerer det i forhold til de synspunkter, der er 
kommet frem.  
 
Han anså nummer 1 for at være det mest vidtgående, der derfor blev sat til afstemning 
først: 
For stemte Sus Falch, Elisabeth Hamerik Schwarz og Maj Munk. 
Imod stemte Per Schultz-Knudsen, Anders Stoffer og Johnny Frederiksen. 
Resten undlod at stemme. 
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Dette forslag er dermed faldet. 
 
Beslutning: Sekretariatet justerer indstillingen i forhold til de synspunkter, der er kommet 
frem i debatten. En ny indstilling fremsættes for FU og efterfølgende til HB. 
 
 

5.6. Fagligt Stævne: Aflysning og alternativer, til beslutning. 
 

 Indstilling: Det indstilles at Hovedbestyrelsen beslutter at aflyse det planlagte Fagligt 
Stævne. Og dernæst afsætter foreløbigt 350.000 kr. til alternative tiltag, der kan understøtte 
det frivillige arbejde i DJ. 
 
Sagsfremstilling: Fagligt Stævne skulle i år være det nye samlede stævne for alle DJs 
fagligt aktive. Oprindeligt planlagt til afvikling 4. september på Den Sorte Diamant. I løbet af 
sommeren flyttet til 2. oktober på Docken i Københavns Nordhavn, med plads til alle 
deltagere i overensstemmelse med de af myndighederne udstukne retningslinjer.  
Dog forudsat at forsamlingsforbuddets loft blev øget som planlagt.  
 
Nu er det meldt ud, at forsamlingsforbuddet er udvidet til udgangen af oktober. Dermed kan 
vi reelt set kun huse omkring 50 fagligt aktive udover HB, personale og oplægsholdere.  
 
Sammenholdt med de omfattende restriktioner for fysiske arrangementer og utrygheden 
ved transport og deltagelse i arrangementet, anbefaler styregruppen og sekretariatet en 
aflysning. 
 
Som alternativ til det planlagte stævne afvikles i stedet en række digitale arrangementer. 
Nogle målrettet funktioner som TR, AMR og kasserere. Andre på tværs af alle fagligt aktive. 
 
Udkast til programkatalog af alternative aktiviteter (online) 
Webinar 1 Den attraktive forening og ledelse af frivillige  
Webinar 2 Effektive sammen  
Webinar 3 Mini Tillidsmandsstævne 
Webinar 4 Mini AMR-stævne 
Webinar 5 Formands- og næstformandsseminar for Specialgrupper- og foreninger 
Webinar 6 Formands- og næstformandsseminar for kredse 
 
Det planlægges, at de enkelte webinarer varer omkring en time og afvikles med en til to 
ugers mellemrum. Bestyrelser opfordres til at lægge et bestyrelsesmøde eller – seminar 
efter formands- og næstformandsseminaret eller et af de to første webinarer.  
Det tilstræbes at webinarer efterfølgende vil være tilgængelige ’on demand’ for medlemmer 
bag login. 
 
Ved online arrangementer mindskes mulighederne for at dyrke fællesskabet med uformel 
vidensdeling og etablering af nye sociale bånd. Og dermed nogle af hovedårsagerne til at 
afvikle et samlet stævne på tværs af de fagligt aktive. Men gennem interview med en række 
fagligt aktive har sekretariatet indsamlet flere gode ideer, end der kan afvikles på en dags 
Fagligt Stævne. Med en digital løsning som alternativ, bliver der mulighed for at tage flere 
gode ideer med i det samlede program.  
Ved at afsætte ressourcer til at understøtte etablering af netværk mellem sammenlignelige 
TR- og AMR-funktioner, skal de fagligt aktive med få andre i nærheden få bedre mulighed 
for at udfylde sin rolle.  
Og ved at koble erfaringerne fra DMS’ alumnenetværk sammen med specialgrupperne, kan 
vi måske bygge bro fra at være fagligt aktiv studerende til fagligt aktiv efter studietiden. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Overvej meget gerne alternativer, som ikke er web-baserede. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.7. Fagfestival 2020: Aflysning. Behandlet skriftligt, til efterretning 
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 Indstilling: Det indstilles, at HB’s skriftlige beslutning tages til efterretning. 

 
Sagsfremstilling: Dateret den 23. juni 2020 skrev Tine Johansen den nedenstående mail 
med indstilling til skriftlig behandling i HB. HB godkendte indstillingen. 
 
I henhold til HB’s forretningsorden § 1 stk. 10 pkt. c. skal et skriftligt behandlet punkt til 
efterretning og referat på næstfølgende ordinære HB-møde. Det gøres hermed. 
 
Mail fra Tine: 
Kære HB. 
Corona vender desværre stadig op og ned på, hvordan vi plejer at gøre tingene. 
Derfor er her en skriftlig indstilling, som vi håber, at I kan godkende. 
 
Indstilling: Der har i dag været møde i Styregruppen for Fagfestival. (Karen, Johnny, Allan 
og Tine + Håkon Stolberg og Mariann Vasbo). 
På mødet havde vi med udgangspunkt i det notat, der også er vedhæftet som bilag her, en 
diskussion af perspektiverne i at afholde Fagfestival i lyset af corona. 
 
Det er Styregruppens indstilling, at vi aflyser Fagfestival i november i det vante format nu. 
I stedet beder HB om på sit møde 25.august at få fremlagt en plan for at afvikle Fagfestival 
som en slags ’take away’-arrangement. 
 
På grund af de økonomiske perspektiver i at vente med aflysning, beder vi HB at godkende 
indstillingen skriftligt, med frist på torsdag 25/6, så vi kan melde aflysningen ud til 
medlemmerne fredag 26/6. 
 
Baggrund: Når vi i styregruppen er enige om at anbefale denne løsning, skyldes det især 
to af de forhold, der også er beskrevet i notatet: 
 
1. Hvis vi aflyser nu, er der udgifter for 50.000 kroner - men hvis vi venter til august, stiger 
udgifterne til op mod 800.000 kroner, som vi ikke får noget for. (Efter 6.september, som er 
Odeons skæringsdag for aflysning, stiger udgifterne til tæt ved 2 millioner kroner.) 
 
2. Hvis de nuværende restriktioner opretholdes, vil der kun være mulighed for 500 personer 
til stede - det vil siger omkring 400 betalende deltagere, når HB, oplægsholdere, 
medarbejdere i DJ og ansatte hos Odeon regnes fra. Det vil give en udgift per deltager på 
omkring 4000 kroner, samtidig med at antallet af spor skal reduceres væsentligt. 
Samtidig vil det ikke være muligt at have fælles middag eller aftenunderholdning, ligesom 
det vil være begrænset, hvor meget deltagerne må tale med hinanden på kryds og tværs i 
pauser mm. 
 
Det vil sige, at hvis vi gennemfører, og restriktionerne ikke lempes væsentligt, vil det blive 
en meget dyr Fagfestival for få deltagere, der til gengæld heller ikke vil opleve en "rigtig" 
fagfestival. 
 
Det er selvfølgelig svært at forudsige, hvordan corona-situationen vil udvikle sig frem mod 
november. Det kan blive bedre. Men det kan også være det samme (eller endda værre). 
I styregruppen diskuterede vi derfor muligheden for i stedet at bruge en del af det afsatte 
budget på at lave "FagFestival Take-away" - en løsning, hvor vi på den ene eller anden 
måde bringer viden, netværk og måske støtte ud til medlemmerne. 
Den løsning er medarbejderne i huset indstillet på at forfølge med det samme, sådan at vi 
på HB-mødet 25/8 kan tage stilling til en plan for, hvordan sådan en et alternativ kunne se 
ud.  
 
På styregruppens vegne, Tine 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
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5.8 Fagfestival: Alternative arrangementer, til beslutning 
 

 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter og tager nedenstående orientering til 
efterretning. (Ændret til at være beslutningspunkt) 
 
Sagsfremstilling: Efter aflysningen af Fagfestival 2020 har sekretariat og styregruppe 
drøftet alternativer. De fleste initiativer planlægges som fysiske arrangementer med under 
100 deltagere og samtidig streamingløsning til alle medlemmer. 
 
Målsætning Organisering og fastholdelse af medlemmer ved inspiration, vidensdeling og 
fællesskab. DJs sekretariat vil i løbet af det næste halve år skabe fysiske oplevelser for 
minimum 800 medlemmer, som der var budgetteret med ved FF20. Normalt er kun 7% af 
deltagere ved Fagfestival med for første gang. Det planlægges at rette 25% af indsatsen 
mod kommende dimittender og have særligt fokus på at tilbyde indhold til kredse, grupper 
og foreninger, så de kan styrke deres medlemskontakt. I programarbejdet tilsigtes det at 
ramme medlemsskaren bredt fagligt med øje for de i Fagenes Fremtid anbefalede ’tre 
huse’, kommunikation, journalistik og visuelle fag. 
 
Konkrete tiltag 
Interview dit idol 
Tre-fem arrangementer med internationale navne, der inviteres på baggrund af ønsker fra 
medlemmer. Medlemmet interviewer enten selv eller peger på en interviewer. Lille fysisk 
session samt streaming med mulighed for spørgsmål fra sal og stream. Eventuelt i 
samarbejde med andre nordiske forbund og i dialog med kredse, grupper og foreninger. 
 
Politiske saloner om den offentlige debat 
Tre politiske saloner med temaerne Hvem bestemmer over den digitale debat? Hvordan 
sikrer vi at flere tør deltage i den offentlige debat online? Hvordan sikrer vi et ordentligt 
online arbejdsmiljø for DJ-medlemmer? Alle tre er arbejdstitler indtil videre. 
 
Workshops og tip til hverdagen – Fagfestival og efteruddannelsens største billetsælgere 
Endnu ikke aftalt med Mediernes Efteruddannelse. Planlægges i dialog med special-
grupperne. Tilbydes til kredsene, der selv sørger for lokaler, vært og eventuelt forplejning. 
Streames eventuelt også. 
 
Temaer med Journalisten eller anden partner 
Aktuelle medie- og fagdebatter med livestream og spørgsmål fra hele landet. 
 
FUJ-priserne 
Uddeles 14. november – foredragsrække med nominerede/vindere fra de fire kategorier i 
samarbejde med FUJ (ikke aftalt nærmere) 
 
Cavlingprisen 
Uddeles fredag den 8. januar. Foredrag i Pressen 7. januar – kan streames. 
 
Quiz med kredsene og DJ 
Færdig quiz lavet/betalt af DJ. Enten afviklet af kredsene selv eller med direkte sending fra 
kendismedlem og opkobling digitalt rundt i landet. 
 
Desuden planlægges det at tænke programmet sammen med de sideløbende 
organiserings- og beskæftigelsesindsatser.  
 
Flest mulige arrangementer streames med mulighed for interaktion med opkoblede 
medlemmer. Egnet materiale klippes sammen med til mindre enheder, der kan publiceres 
på DJs kanaler. 
 
Den samlede indsats præsenteres ikke som erstatninger til Fagfestival, der arbejdes derfor 
på et samlet navn for indsatsen med logo og visuelt udtryk. 
 
Økonomisk ramme ift. FF-budget 
Det vil være gratis at deltage som medlem ved alle arrangementer digitalt og fysisk. 
Muligvis reserverede fysiske pladser til enkelte medlemsgrupper ved fagspecifikke emner. 
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Til FF20 var afsat 1.300.000 kr. Det anbefales at afsætte 350.000 kr. til ovenstående 
indsats. 
 
Budget 
Lokaler, forplejning, streaming 112.500 kr. 
Honorarer   142.000 kr. 
Uforudset og andre initiativer    50.000 kr. 
Grafisk arbejde og print    45.000 kr. 
Samlet   349.500 kr. 
 
Debat: Sus Falch: Vær opmærksom på at afstemme med det, der laves i specialgrupper og 
kredse. Måske har vi lavet webinarer nok. Gerne fysiske kurser. 
 
Palle Jensen: Det kan være en kombination: At man mødes i mindre grupper til fælles 
webinarer. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.9. Oversigt over status på tidligere beslutninger, til efterretning 
 

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

6. Eventuelt, herunder meddelelser om perioden frem til det næste HB-møde. 
 

 Freja Wedenborg påpegede, at det var meget beklageligt, at referatet fra FU-mødet først lå 
klar og godkendt aftenen inden HB-mødet. Det var et skisma imellem, om det skulle være 
hurtigt eller fyldestgørende. Og det havde taget tid at blive enige om, hvad der skulle stå.  
FU vil have en drøftelse på det kommende FU-møde om, hvordan referaterne skal føres. 
 
Maj Munk: Tilkendegav, at uenighed i HB gerne må fremgå tydeligere i referatet – at det 
ikke altid er en enig hovedbestyrelse, der træffer beslutningerne. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz opfordrede FU til at være skarpere med tilrettelæggelsen af 
HB-møderne. Dagsordenerne er meget lange. 
 
 

 

   /DYB 


