
 
 

Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

Mandag den 22. juni 2015 
 

 
 
Dagsorden Referat 
 Mødt: Dorte Hoffmann, Sus Falch, Vagn 

Majland, Lene Theill, Michael Christophersen, 
Morten Bergholt, Marie Bille, Nina Trige 
Andersen, Marianne Bækbøl, Ida Rosgaard, 
Martin Hammer (fra 13.30)  

Referat fra seneste møde Er godkendt og udsendt 
 Mødeleder: Vagn Majland 
 Sekretær: Marianne Bækbøl 
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: 
Beslutningspunkt B1, bilag B1 og B1A: 
Mediation, færdiggørelse af aftale/Jette Kayerød 
 
 

Mediationsaftale underskrevet.  

Drøftepunkt D1, bilag D1: Statusliste (Husk, 
hvad I har påtaget jer af nye opgaver, så de kan 
påføres listen)  
Kort nyt fra arbejdsgrupper/udvalg 
 
 

Statusliste gennemgået og opdateret. 
Bidrag med kort nyt fra alle grupper undervejs.  
Fastlæggelse af: 
Mulige Mini-bestyrelses-seminardage: 26-28/8 
og 30/9-2/10 
Freelance Seminar 2016: 4-6/3-2016 
Generalforsamling 2016: 5/3-2016 
Bestyrelsesmøde før GF: 3/3-2016 
 

Beslutningspunkt B2, bilag B2: Tilskud til 
danske mediestuderendes medielejr/Sus Falch –  
	  

Der bevilliges kr. 20.000 i lighed med sidste år 
på samme betingelser.  

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Brug af no-
show-fee/Lene Theill og Sus Falch 
	  

Bestyrelsen støtter forslaget om no-show-fee. 
Udvalget træffer på baggrund af bestyrelsens 
inputs endelig beslutning om udformning af 
retningslinjerne. Skrives ind i 
bestyrelseshåndbogen. 
 

Drøftepunkt D2: Udvalgsarbejde: Udarbejdelse 
af kommissorier for fagudvalg. Trykte medier, 
Radio-tv-web og Foto-video udformer 
kommissorium for udvalget til efterfølgende 
fremlæggelse i plenum. Godkendelse af færdigt 
skriftligt kommissorium på august-mødet. 
 

Gruppearbejdet gennemføres i dag, mens 
fremlæggelse og godkendelse af kommissorier 
afventer første møde efter sommerferien.  

Beslutningspunkt B4, bilag B4: (Overligger Kommissorium godkendt uden yderligere 



fra seneste møde) Godkendelse af 
kommissorium for kursusudvalget  
	  

bemærkninger. Skrives ind i 
bestyrelseshåndbogen. 

Beslutningspunkt B5 bilag B5: Økonomi/Sus 
Falch og Dorte Hoffmann  
 

Indstillingen imødekommes, dog ingen bevilling 
for deltagelse i nordisk udvalgsmøde i foråret.  

Beslutningspunkt B6, bilag B6: 
Gavepolitik/Sus Falch 
 

Indstillingen vedtaget. Skrives ind i 
bestyrelseshåndbogen. 

Drøftepunkt D3, bilag D3: Tema: Intro til Gl. 
Strand ved udviklingschef Per Nielsen/Sus 
Falch   
	  

Per Nielsen gav introduktion til forbundshuset 
og besvarede spørgsmål. 

Beslutningspunkt B7, intet bilag: (Overligger 
fra seneste møde) Evaluering af nordisk 
topmøde m.m. Hvad skal vi arbejde videre med? 
v/Morten Bergholt  
 

Vi ønsker at udbygge det nordiske samarbejde 
med større fokus på fagpolitisk udveksling og 
samarbejde.  

Drøftepunkt D4, intet bilag: Evaluering af 
bestyrelsesmødet v/alle 
 

Evaluering gennemført. 

 


