
HTML version Tekstversion

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Spild ikke din stemme på søndagSpild ikke din stemme på søndag

Jo færre, du stemmer på - jo større er chancen for, at
din kandidat kommer ind. Bestyrelsen anbefaler, at du
stemmer på Sus Falch på søndag.

Hendes mangeårige erfaring med det faglige arbejde
og indgående kendskab til både de politiske og
administrative mekanismer i forbundet, gør hende til
freelancernes stærkeste kort i kampen for at fremme
vores interesser.

LÆS MERE HERLÆS MERE HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475F457149465D4671414759%23%2523WebVersion%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/spild-ikke-din-stemme-ved-delegeretmoedet


Per Daugaard

"Fællesskab, forståelse og
solidaritet - sådan"

Det er nemt at tale om solidaritet og fællesskab – men sværere at
praktisere det. Ikke desto mindre er det, hvad vi har haft succes med i

FreelanceGruppen - bla. med faglige klubber for freelancere. 
LÆS OM SUS FALCHS KANDIDATUR HERLÆS OM SUS FALCHS KANDIDATUR HER

Kom til formøde kl. 11 søndagKom til formøde kl. 11 søndag

Mød op på 2. SAL i lokalet Hovedbanegården. Vi skal
drøfte delegeretmødets dagsorden og valget af
hovedbestyrelse og formandskab. 

Der bliver også tid til at stille spørgsmål til den tidligere
direktørs rapport.

LÆS OM FORMØDETLÆS OM FORMØDET

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475F457149465D4671414759%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/sus-falch-stiller-op-til-hb
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/sus-falch-stiller-op-til-hb
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/vi-ses-til-formoedet-paa-soendag


Jens Panduro

Til Ritzau Scanpix-Til Ritzau Scanpix-
fotograferfotografer

Har du modtaget Ritzau Scanpix' rammeaftale og
ønsker at modtage information og invitation til

eventuelle arrangementer fra Dansk Journalistforbund,
så skriv til Else Abildgaard på
ea@journalistforbundet.dk.

Du bedes i mailen venligst oplyse:
Navn

Mailadresse
Medlemsnummer (hvis du er DJ medlem)

Du opfordres til at medsende en kopi af den
rammeaftale, du har modtaget. Dette er dog ikke et

krav.

Alle oplysninger forbundet modtager behandles
selvfølgelig med stor diskretion.

Ovenstående vedrører udførelsen af fotoopgaver og
ikke stringer-kontrakter.

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475F457149465D4671414759%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/
https://360freelanceguide.dk/
https://www.facebook.com/groups/361067040963607/?ref=bookmarks
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