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Se billederne her!
Vi havde et brag af en generalforsamling og FreelanceFestival d. 8. til 10. marts på Sund & Skov i Fænø-
Sund. Generalforsamlingen fandt sted om lørdagen.
BESØG BILLED-GALLERIET

Generalforsamling - læs referat og arbejdsprogram
Her kan du bl.a. blive klogere på Barselsfondens nye vedtægter, arbejdsprogrammet og budgettet.
LÆS HELE REFERATET HER
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Ny bestyrelse i FreelanceGruppen
To nye bestyrelsesmedlemmer er kommet til, mens bestyrelsen måtte
sige farvel til to gode kolleger.
MØD DEN NYE BESTYRELSE HER
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Petra Nagel: Jeg har ingen grænser tilbage
Hun har smurt sæd i ansigtet, ladet sig stikke af en masse insekter,
datet mænd fra hele verden og født for åben skærm. Men det hårdeste
var at udstille sit lave selvværd på tv. Petra Nagel gav indblik i kunsten
at bruge sig selv på årets festival.
LÆS MERE OM GRÆNSELØS JOURNALISTIK
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Ikke så meget snak: Skriv!
Gode tekster er lette at skrive, mener Mikkel Hvid, som med stor energi
underholdt og inspirerede en flok freelancere på festival.
FreelanceGruppens udsendte deltog i workshoppen "Skriv levende og i
flow".
FÅ DE PROVOKERENDE POINTER HER
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Christiane Vejlø: Fremtiden er data
Og information skal være noget, der hjælper folk, så der er brug for
gode formidlere. Christiane Vejlø talte om fremtidens digitale trends til
FreelanceFestival 2019.
FÅ HENDES VIGTIGSTE POINTER HER
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Thomas Skov: Mobilen ud af soveværelset
Tv-vært og foredragsholder Thomas Skov fortalte om sin store
kærlighed til mobiltelefonen – og kampen for at gør sig fri af den.
Få hans bedste råd til, hvordan du får mere tid og nærvær – og meget
mindre sociale medier.
FÅ THOMAS SKOVS BEDSTE RÅD
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Brug Instagram som selvstændig
Har du en virksomhedsprofil på Instagram? Hvis nej, bør du overveje
det. Det kan være et perfekt udstillingsvindue for dine ydelser ifølge
Instagram-ekspert, Mette Willert.
LÆR MERE OM INSTAGRAM
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