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Kom til generalforsamling og vær med
til at sætte FreelanceGruppens kurs
Foto: Henrik Petit
Giv dit bud på FreelanceGruppens
jubilæumslogo

Vind 5000 kroner til
efteruddannelse
I anledning af
FreelanceGruppens 40 års
jubilæum (1977-2017) udskriver
vi en logo-konkurrence, hvor
vinderen modtager 5000 kr.
øremærket til efteruddannelse.
Logoet skal samle vores
jubilæumsaktiviteter hen over
året.

Vigtig info om
generalforsamlingen
Fra i morgen aften, den 12.
februar 2017 er alle
generalforsamlingsdokumenter
klar til gennemlæsning og print.
I ÅR SKAL DU SELV PRINTE
ALLE DOKUMENTER UD, HVIS
DU VIL HAVE DEM I
PAPIRFORM. Vi printer ikke i år.
I løbet af lørdag den 12. februar
ligger alle dokumenter her

ALT OM LOGO-KONKURRENCEN

Der er gedigne oplægsholdere på
FreelanceSeminar 2017
Foto: Helene Bagger

SKYND DIG: Snup
en af de sidste
pladser
Der er noget for enhver smag
på årets FreelanceSeminar.
Selv om alle workshoppladser
er optaget, er der masser af
spændende foredrag og
paneldiskussioner at kaste sig
over. For ikke at tale om dine
gode kolleger.
SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER
12. FEBRUAR

Århus: Minikursus den 29. marts det
gratis præsentationsværktøj Prezi.
Illustration: Prezi
Alle vil med til generalforsamling
Foto: Henrik Petit

Delegeret?
Sæt kryds den 23.
og 24. april
DJ har brug for dig, og du har
brug for et stærkt DJ. Meld dig
til delegeretmødet i Kolding den
23. og 24. april. Der er
freelanceanliggender på
programmet.
DJ betaler transport og
overnatning.
UDFYLD
TILMELDINGSBLANKETTEN

FreelanceGruppen

•

Visuelt forum
inviterer på kursus
i Århus

Skal der skiftes ud i bestyrelsen?
Foto: Martin Kurt Haglund

Stil op til
bestyrelsen

Minikursus i Prezi:
Prezi er et alternativ til
præsentationsprogrammer som
f.eks. Keynote og PowerPoint.
Du arbejder på et stort "lærred",
hvor alle dine forskellige
elementer er placeret. Når du
laver selve præsentationen,
planlægger du den rækkefølge,
du vil vise elementerne i.

Vi mangler kræfter i bestyrelsen
og for at sikre bredden er vi
især på udkig efter ikkeskrivende fagfæller. Det
vigtigste er dog, at du har tid og
lyst til at lægge energi i
bestyrelsesarbejdet og tage
ansvar for udviklingen i
FreelanceGruppen i den
kommende periode.

MELD DIG TIL HER

SÅDAN STILLER DU OP
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