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Nyhedsbrev FreelanceGruppen

DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

GF - MAD OG KONKURRENCE

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

DU SKAL IKKE GÅ SULTEN FRA GENERALFORSAMLING

Kommer du til generalforsamlingen den 25. februar uden at deltage i FreelanceSeminar, byder vi naturligvis
på middag, når generalforsamlingen er godt overstået.
Send en mail til Ida Bergløv på ibe@journalistforbundet.dk, hvis du kun deltager i generalforsamlingen og
ønsker at deltage i middagen bagefter. Så sørger vi for, at der er mad til alle.
HER FINDER DU ALT MATERIALE TIL BRUG PÅ GF - PRINT SELV UD, VI PRINTER IKKE I ÅR.

LOGO-/VIGNETKONKURRENCE
Tegn FreelanceGruppens jubilæumslogo og vind 5000 kr. til
efteruddannelse.

Vi skal bruge en vignet til jubilæet

Logoet – som måske snarere kan kaldes en vignet – skal indeholde
teksten ”FreelanceGruppen i DJ 1977-2017”. Vignetten skal ikke
erstatte FreelanceGruppens nuværende logo, men alene bruges i
forbindelse med jubilæumsaktiviteter. Hvordan teksten sættes op, og
om eller på hvilken måde vignetten visuelt lægger sig op af
FreelanceGruppens vanlige logo, er der frit slag for.
SÅDAN DELTAGER DU I KONKURRENCEN

MAILCHIMPKURSUS FOR VIDEREKOMNE
Lav lækre nyhedsbreve for dine kunder i Mailchimp
Hvorfor nøjes med at producere det indhold til dine kunders
nyhedsbreve, når du nemt kan lære også at sende dem ud? Jo mere
total en pakke du kan tilbyde dine kunder, jo tættere kan du knytte dine
kunder til dig og din forretning.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

Martin Hammer genopstiller til bestyrelsen
Jeg har siddet i FreelanceGruppens bestyrelse de sidste to år og
ønsker genvalg.
FreelanceGruppen skal kæmpe for ordentlige vilkår og gode aftaler for
freelancere, og samme muligheder og goder som fastansatte, og det
bør ske gennem for eksempel organisering i netværk eller klubber, gerne i samarbejde med fastansatte.
Foto: Janne Cecilie Stehr Larsen

LÆS MERE OM MARTIN HAMMER HER

HALLO - DU SKAL DA VÆRE DELEGERET
Den 23. og 24. april er vigtige dage i din kalender. Der holder DJ
delegeretmøde og lægger de overordnede linjer for de kommende år.
Her foregår de vigtige drøftelser og de store beslutninger bliver truffet.
DU KAN VÆRE MED TIL AT BESTEMME
Meld dig som delegeret for FreelanceGruppen. DJ betaler for transport
og overnatning. Sidste frist for tilmelding er 25. februar, så skynd dig til
tasterne.

Foto: Hung Tien Vu

HER FINDER DU TILMELDINGSBLANKETTEN
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