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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

GENERALFORSAMLING
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KOM TIL GENERALFORSAMLING OG GØR DIG GÆLDENDE
Vi holder generalforsamling den 25. februar i Middelfart. Mød frem, få indflydelse, gør din stemme gældende.
OFFICIEL INDKALDELSE OG FORELØBIG DAGSORDEN

GØR DET SELV: VI PRINTER IKKE GF-MATERIALER UD I ÅR
Her kan du læse om digitale gf-materialer, prisen for overnatning, hvis du ikke deltager i seminaret, frister for
indsendelse af forslag og andet praktisk rundt om generalforsamlingen.
LÆS MERE...

Brug din indflydelse - kom til
Delegeretmøde, hvor de store beslutninger
bliver truffet
Der er delegeretmøde i Kolding den 23. og 24. april 2017. Her mødes
flere hundrede DJ-medlemmer for at lægge de fremtidige politiske linjer
i DJ. Kom og vær med. Vi er over 60 delegerede fra
FreelanceGruppen, så du kan også nyde det gode kollegiale samvær.

Kom og stem.
Foto: Hung Tien Wu

Sådan melder du dig som delegeret for FreelanceGruppen

Vil du være en del af bestyrelsen?
5 bestyrelsesmedlemmer er på valg og har meldt ud, at de genopstiller.
Som vanligt er formanden på valg, og hun har også givet tilsagn om, at
ville tage en tørn mere. Alligevel mener vi det seriøst, når vi inviterer
interesserede medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.
Sådan stiller du op
Bestyrelsen 2016-2017.
Foto: Martin Kurt Haglund

Du kan stadig få en plads på
FreelanceSeminar 2017
Der lige omkring 20 ledige pladser tilbage til årets FreelanceSeminar,
24. til 26. februar i Middelfart.
Workshops er overtegnede, men der er masser af andre spændende ting
på programmet.

Så hyggeligt er det at være på
FreelanceSeminar.
Foto: Martin Kurt Haglund

SÆLG I BAZAREN
Igen i år laver vi Bazar på seminaret. Her kan du anbringe bøger, fotos,
grafiske værker eller nyt eller brugt udstyr, som du gerne vil sælge.
Du kan også bruge Bazaren til at sælge dig selv :-) Medbring gerne
foldere, brochurer, roll-ups eller andet pr-materiale.
Læs her hvordan du gør
Foto: Marianne Bækbøl

SEMINARNYHED: NETVÆRKSSTAND
- Savner du et fagligt netværk?
- Kunne du tænke dig at skabe dit eget netværk?
- Vil du vide mere om hvordan man kan gøre det?
På FreelanceSeminar 2017 laver vi en netværksstand, hvor du kan få
alt at vide om, hvad du kan få af udbytte af at have et godt fagligt
netværk omkring dig.

Fotonetværkeri på Seminar 2016.
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Få mere at vide om mulighederne i netværksstanden
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