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Referat fra seneste møde Er godkendt og udsendt 
 

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.  
Tema 1: Arbejdet i en politisk valgt bestyrelse v/Linda 
Garlov, direktør i DJ 
	

DJs direktør gav oplæg om arbejdet i en 
politisk valgt bestyrelse som 
FreelanceGruppens. Bl.a. følgende belv 
berørt og drøftet: Hvad er bestyrelsens 
rolle, ansvar, relationer, hvordan får 
man det bedst mulige struktur for 
bestyrelsesarbejdet,  hvad er den 
enkeltes mandat, når man er 
bestyrelsesmedlem, hvordan opnår 
bestyrelsen resultater for medlemmerne 
og dækker bestyrelsen 
medlemsdiversiteten. 
Bestyrelsesmedlemmerne stillede 
spørgsmål. Input bruges senere under 
evaluering af konstituering og i det 
fremtidige bestyrelsesarbejde. 
 

Tema 2: FreelanceGruppens medlemsprofil v/ Kirstine 
Baloti – freelancekoordinator i DJ 
 
 

Kirstine Baloti præsenterede sig selv og 
beskrev sine arbejdsopgaver i DJ, 
hvorefter hun tegnede en profil af DJs 
freelance- og selvstændige medlemmer.  
Deres udfordringer og styrker, som hun 
møder dem blev drøftet. Erfaringerne 
fra dette punkt bruges senere under bl.a. 
punkt D1 drøftelse af medlemsprofilen.	

Beslutningspunkt B1, bilag B1: FreelanceGruppens 
medlemsprofil fortsat v/Sus Falch 
 

Drøftelse af udkast til ny medlemsprofil 
der afspejler FreelanceGruppens reelle 
medlemsskare. Drøftelsen er en 
forberedelse til et konkret forslag til 
generalforsamlingen 2016. Drøftelsen 
fortsætter på næste møde. Inden da 
kontaktes DJ for at få afklaret 
eventuelle juridiske hindringer for 
ændringerne. 



Indstillingen tilrettes af arbejdsgruppen 
inden næste møde på baggrund af 
bestyrelsens input under drøftelsen i 
dag. Spørgsmål og inputs kan ligeledes 
tilsendes arbejdsgruppen inden for de 
næste 14 dage.  

Beslutningspunkt B2, bilag B2 og B2A: Anbefaling fra 
undersøgelsesudvalget for fondsmidler v/udvalget 
	

Der er under DJs stikprøvekontrol ikke 
fundet uregelmæssigheder i 
anvendelsen af fondsmidler. 
Vedrørende administrationen af 
fondsmidlerne er der fundet enkelte 
fejlposteringer.  
Der er aftalt møde med 
regnskabsafdelingen i DJ om den 
fremtidige håndtering af FLG’s 
regnskab.  
Revision af ophavsretsmidlerne for 
2014 som besluttet på 
generalforsamlingen 2015 er hermed 
afsluttet.  

Kursus i JoinMe: Bestyrelses-kursus i anvendelsen af 
JoinMe v/Vagn Majland 
	

JoinMe, der kan bruges til virtuelle 
møder og dokumentdeling på skærm, 
blev gennemgået på et lynkursus for 
hele bestyrelsen, der kan anvende 
systemet til virtuelle møder, hvor der 
bl.a. skal udarbejdes tekster, som 
godkendes på mødet.  
Når udvalg og arbejdsgrupper har brug 
for at afholde JoinMe-møder kontaktes 
Vagn, der tilsender udvalget de 
relevante koder til at komme ind på 
siden.  

Tema 3: Hvad gør DJ til et godt forbund for stadigt 
flere freelancere, selvstændige og  korttidsansatte 
v/Lars Werge    
	

Efter et kort oplæg, svarede DJs 
formand, Lars Werge, på spørgsmål fra 
bestyrelsen vedr. aktuelle 
problemstillinger og fremtidige tiltag i 
DJ for medlemsgruppen af ikke ansatte. 
Nogle af de emner, der blev drøftet var, 
planer for aftaleområdet, muligheden 
for at danne faglige klubber for 
freelancere på de store 
mediearbejdspladser og understøtte 
deres arbejde, freelanceres frustrationer 
over at blive tilbudt uanstændigt lave 
honorarer.   
 

Efterretningspunkt 1, ingen bilag: Nyt fra udvalgene 
	

1. Indsamling af gamle general-
forsamlingsreferater: Der mangler 
stadig referater fra 2005-2007-2009. 
Mappe med øvrige referater er lagt i 
Dropbox. Arbejdet afsluttes hermed.  
2. Internationalt udvalg: Orientering om 
aktuel personsag.  



DJ har afsat en årlig forsøgspulje på kr. 
25.000 til sikkerhedskurser for 
freelancere, der ikke kan få dækket 
kursusudgifterne ad anden vej.  
3. Der arbejdes fortsat med O-aftalen 
for at finde aftalepartnere.  
4. I OK-og aftaleudvalget har Sus Falch 
bedt om at muligheden for etablering af 
faglige klubber og aftalestrategien for 
freelancere drøftes.  
5. Orientering om arbejdet med den 
komplette guide, der skrider frem efter 
planen. Redaktionen har haft 
samarbejdsmøde med Kirstine Baloti og 
har planlagt møde med ny medarbejder i 
kommunikationsafdelingen.  

Tema 3 fortsættes:  
Hvor er der plads til påvirkning/forbedring af DJs indsats 
for freelancere, selvstændige og korttidsansatte – kort og 
godt for FLGs medlemmer - nu og den nærmeste fremtid? 
Opsamling af hovedpunkter efter gårsdagens oplæg og 
drøftelse med Lars Werge v/Sus Falch 
	

Fokus på dannelsen af faglige klubber 
for freelancere og den generelle 
underbetaling af freelancere på de store 
medier. Formanden samlede op.   

Beslutningspunkt B4: Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 
i 2016 før GF, indledende forberedelse af GF, inkl. 
deadlines for regnskab m.m. samt valg af ansvarlig for 
delegerede til Fagligt Forum 17.-18-4. 2016 v/ Sus Falch 
og Marianne Bækbøl 
	

Arbejdsgruppe vedr. generalforsamling 
(GF): Formand Sus Falch, sekretær, 
Marianne Bækbøl og 
bestyrelsesmedlem Martin Hammer. 
Møde i gruppen planlægges snarest 
muligt. 
Alt materiale til generalforsamlingen 
2016 (forslag, dokumenter m.v. ) skal 
være klar 14 dage før.  
Beretningen: Bidrag fra bestyrelsen 
efter skabelon, der kommer snarest 
muligt.  
Bestyrelsesmøder i 2016 frem til 
generalforsamlingen fastlagt til: 13. 
januar, 11. februar, 3. marts.  

Drøftepunkt D1, bilag D1: Etablering af Faglige 
klubber for freelancere på mediearbejdspladser 
v/Nina Thrige Andersen 
	

Til næste bestyrelsesmøde: Indstilling 
til en konkret manual/skabelon til støtte 
for etablering af faglige klubber 
udarbejdes.  
Igangsættes nu: Kontakt til freelancere 
på to konkrete arbejdspladser og støtte.  

Drøftepunkt D2 
FreelanceSeminar 2016 v/Morten Bergholt 
	

Seminargruppen modtager bestyrelsens 
forslag og idéer.  
Detaljeret budget for seminaret 
fremlægges på næste bestyrelsesmøde.  

Beslutningspunkt B5, bilag B5:  
Fremtidens samarbejde mellem de nordiske 
freelanceforbund v/Morten Bergholt 
 

På sidste nordiske møde i Stockholm 
blev der nedsat en arbejdsgruppe til at 
nytænke og udvikle det nordiske 
samarbejde. Vi finder arbejdet vigtigt 
og beslutter at godkende indstillingen 



om at forsætte arbejdet med at 
reorganisere det nordiske samarbejde. 
Der gives tre dages fagligt frikøb samt 
op til 10.000 kr. i rejseudgifter jf. 
indstillingen.  

Drøftepunkt D3, intet bilag – fremlæggelse på dagen:  
Status fra kursusudvalget, økonomi, kursusplan frem 
til årsskiftet 2016 v/Vagn Majland 
 

Den økonomiske ramme for 
kursusafholdelse er overskredet. Til 
næste møde får bestyrelsen en skriftlig 
redegørelse om årsagen til 
overskridelsen og en plan for, hvad der 
vil blive gjort for at undgå fremtidige 
overskridelser.  

Beslutningspunkt B6, intet bilag:  
Evaluering af web’en og strategien – ændringer kan 
foreslås - og økonomien v/ Marianne Bækbøl og Marie 
Bille 
 

Webredaktionen arbejder stabilt. Godt 
samarbejde med eksterne skribenter og 
andre interessenter. Den økonomiske 
ramme holder. Samarbejdsmøder med 
relevante personer i DJ er aftalt blandt 
andet for at øge det gensidige 
informationsflow DJ og os i mellem.  
Medlemstilbud skal gerne flashes mere.  
Et punkt om holdningsprægede 
fagpolitiske blog/klumme skal indføjes i 
webstrategien. 
Husk at kommentarfelt skal påføres 
flere artikler.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7 
Bidrag til udstilling om Freelancere i krigszoner 
v/Internationalt udvalg 
	

I forlængelse af generalforsamlingen 
2015’s pålæg om større fokus på 
sikkerhed for freelancere i krigs- og 
katastrofeområder beslutter vi at 
bevillige 5000 kr. til udstillingen 
Warzone Freelance Exhibition 2016. 
Udstillingen turnerer i Europa og 
kommer til DK i løbet af året. 
Webredaktørerne annoncerer forinden 
udstillingen i nyhedsbrev og på 
hjemmeside.  

Beslutningspunkt B8, intet bilag 
Evaluering af konstituering ( jf. beslutning i foråret) – 
og mulighed for nødvendige omkonstitueringer? Kort 
mundtligt oplæg v/Marianne Bækbøl og Sus Falch 
 

Drøftelse af konstitueringen:  
Vagn Majland trækker sig fra 
kursusudvalget.   
Af hensyn til sekretærens arbejdsvilkår skal 
alle bestyrelsesmedlemmer være bedre til at 
overholde diverse frister.  
På næste bestyrelsesmøde drøfter vi 
arbejdsflow og -mængder for at undgå 
’pukler’ og ’overarbejde’ hos enkelte 
bestyrelsesmedlemmer.  

Gennemgang af statusliste Overføres til næste møde, men der var 
ingen opdateringer siden seneste 
bestyrelsesmøde. 

Beslutningspunkt B9, bilag B9  
Servicetjek af arbejdsprogrammet 
Med særligt fokus på, om der er indsatsområder, vi ikke 
er kommet godt nok omkring endnu og om der er nye 
opgaver, vi skal have fokus på. v/Sus Falch 

Overføres til næste bestyrelsesmøde. 



 
Mødeevaluering Mødeevaluering foretaget.  
 
 


