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Stephanie forhandlede sig til en bedre freelancekontrakt
Selvom en freelancekontrakt som udgangspunkt gælder for hele mediehuset, der udsender den, kan den
enkelte freelancer godt forhandle særaftaler ind i kontrakten. Det har journalist og forfatter Stephanie
Caruana haft succes med.
LÆS ARTIKLEN HER

Videreudnyttelse: 3 ting, du skal holde øje
med i freelancekontrakten
Har du svært ved at gennemskue faldgruberne i mediehusenes
videreudnyttelsesaftaler? FreelanceGruppens formand Sus Falch og
DJ’s advokat Anders Sevel Johnsen forklarer her, hvad en underskrift
på freelancekontrakterne betyder for dig i praksis.
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LÆS ARTIKLEN HER

FreelanceFestival '19 stiller skarpt på
fremtiden
Traditionen tro holder vi en tre-dages festival i samarbejde med DJ.
Sæt kryds i kalenderen d. 8. til 10. marts ’19, hvor du kan blive klædt
på til fremtiden som freelancer.
Der er plads til både fest og foredrag på
FreelanceFestival '19.

LÆS MERE OM FESTIVALEN HER
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4 ting, der sker i Norden lige nu
Kooperativer, faglige klubber og flere penge til fotograferne. Dine
nordiske kolleger kæmper også for bedre vilkår for freelancere.
LÆS MERE HER

Nordisk komité. Foto: Thomas Arnbo

Er du DR-freelancer? Søg penge her
Nu kan du søge om penge, hvis du har leveret indhold til DR i 2017.
Fristen for at søge om rettighedsmidler for DR's
Videreudnyttelsesrundsum er d. 11. december 2018.
LÆS HVORDAN DU SØGER HER
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Filosofisk samtalesalon om det 3. arbejdsliv
For DJ-medlemmer over 55 år. Kom og vær med til en uformel og
tankevækkende samtalesalon på Gammel Strand, hvor vi tager fat på,
hvordan man opfatter sit mediefaglige liv og identitet efter den officielle
pensionsalder. Initiativtager er Abelone Glahn, der er 63 år og
selvstændig.
Abelone Glahn. Foto: Ingrid Riis
MELD DIG TIL HER
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