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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Generalforsamling 2015
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KLÆD DIG PÅ TIL GENERALFORSAMLING

Så er der 14 dage til generalforsamlingen den 28. februar i Kolding. 
Beretningen, regnskabet, budgettet, arbejdsprogrammet og forslag fra bestyrelsen er klar til dit interesserede
gennemsyn. 

Find også udgiftsbilaget til refusion af dine transportudgifter, udfyld og aflever det, når du ankommer til
generalforsamlingen. 

Og husk, at du kan indsende forslag til bestyrelsen, som du vil have med på generalforsamlingen,
helt frem til lørdag den 21. februar.

Den direkte vej til alle GF-dokumenter

Stil op til bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke, og traditionen tro er
formanden på valg, så vi inviterer interesserede medlemmer til at stille
op til valg til bestyrelsen.

For at afspejle medlemsskarens sammensætning så vidt muligt, vil vi
gerne bede især grafikere, illustratorer, bogfolk og oversættere tænke
over, om bestyrelsesarbejdet er noget for dem, men alle interesserede
er velkomne til at stille op!

Det er krævende, men det er også sjovt!

Sådan stiller du op

Vi skal have tilført nyt blod
Foto: Per Daugaard

Følg os på Facebook

Hver uge opdaterer vi med nyt fra FreelanceGruppen, arrangementer,
kurser, relevante links, artikler og alt muligt andet freelancerelevant
stof.

Det er nemt at synes om FreelanceGruppen.dk på Facebook

Det er NU, du kan gøre dig gældende

Delegeretmøde 2015 kalder på dig: Det handler om din faglige
fremtid

Vælg Dansk Journalistforbunds nye formand, næstformand og
hovedbestyrelse. Tag stilling til fremtidige aftalestrategier og andre
vigtige emner for din fremtid. Diskutér med dine kolleger og de politisk
valgte.

Kort sagt: Bliv delegeret for FreelanceGruppen på DJ's delegeretmøde
den 28. og 29. april i Kolding. 

Vær med til at træffe afgørende og strategiske valg i dit fagforbund.

Læs mere og meld dig som delegeret her

Delegeretstemning 2013
Foto: Mikael Hjuler
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