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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Så er der fondsuddelinger

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Sus Falch: Jeg vil demokratiet

FreelanceGruppens formand Sus Falch stiller på delegeretmødet både
op som kandidat til hovedbestyrelse og til næstformandspost. 

I præsentationsteksten på DJ's hjemmesiden skriver Sus blandt andet:

"DJ skal være et forbund, hvor det skal være nemt for medlemmer,
fagligt aktive og politisk valgte at veksle viden, bekymringer, indsats og
engagement til handling fra forbundet."

Hvor Sus ellers vil sætte ind, og hvilke værdier hun synes skal præge
DJ fremadrettet, kan du læse meget mere op på DJ's side om
delegeretmødet.

Direkte til hele Sus Falchs valgpræsentation.

Der skal en freelancer i DJ's ledelse
Foto: Mogens Falch

Seminar: Sådan leverer du online grafik

Kort frist, kun få pladser, skynd dig! 
Og det er kun gratis, hvis du melder dig via Freelancegruppen.

Tilmeld dig dette seminar i København den 24. april, hvor du kan følge med i en LIVE produktion af layout til
en hjemmeside samt bannerpakke dertil.

Vi opsøger viden hos digitale eksperter gennem et mini-talkshow og indarbejder deres input.

Du bliver tilbudt at få suppleret din allerede eksisterende viden med digital takt og tone, så du kan
fremtidssikre din traditionelle uddannelse.

Se programmet her, men TILMELD DIG PÅ: kursus@freelancegruppen.dk

Søg tilskud til din efteruddannelse
Foto: JAWS

Der er penge i at søge tilskud i
FreelanceGruppens ophavsretsfonde

For 55. gang er der uddeling af midler fra DJ's ophavsretsfond. 

FreelanceGruppen administrerer to fonde under Ophavsretsfonden.
Den ene – AV-midler – er til alle, der har arbejdet med radio og/eller TV

i 2014. Den anden – Trykte midler – er for freelancere, der har arbejdet
for trykte- og/eller webmedier i 2014.

Find ud af om du opfylder kriterierne og send din ansøgning inden
den 5. maj 2015.

Direkte til vilkår og ansøgningsskemaer
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Lars Werge og Uffe Gardell krydser klinger på PH-cafeen på
Halmtorvet på Vesterbro i København onsdag den 22. april.

Hvis du har nogle vigtige spørgsmål til kandidaterne, men ikke selv kan
komme til valgmødet så send os en mail med dit spørgsmål, så tager vi
det med i PH-cafeen for dig. 

Send dit spørgsmål til delegeret@freelancegruppen.dk

Tilmeld dig her

De herrer formandskandidater
Foto: Johnny Wichmann og NIna
Uller

FreelanceGruppens efteruddannelsesfond deler også ud

For 7. gang deler FreelanceGruppens egen efteruddannelsesfond midler ud til dig, der ikke kan søge midler
andre steder.

Fonden deler midler ud i portioner af kr. 7.500,- 

Det har afgørende betydning for udvalgets vurdering, hvor længe du har været medlem af
FreelanceGruppen, og om du tidligere har fået tildelt midler. 

Også her er ansøgningsfristen den 5. maj 2015

Info og ansøgningsskema her
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