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So# Chanchira Larsen

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Generalforsamling 2020Generalforsamling 2020
Så er alle dokumenter klar til FreelanceGruppens

Generalforsamling, der Ender sted på Konventum i
Helsingør den 14. marts kl. 13.00. Find bestyrelsens

beretning, regnskaber og budgetter, forslag til
arbejdsprogram mm. her:

DAGSORDEN OG DOKUMENTER TIL GF2020DAGSORDEN OG DOKUMENTER TIL GF2020

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=4146594172454B594676484159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=4146594172454B594676484159%23%23WebVersion%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/generalforsamling
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Thomas Arnbo

Stil op til bestyrelsenStil op til bestyrelsen

Vil du være med til at forbedre vilkårene for dig selv og
dine freelancekolleger? Stil op til bestyrelsen, og bidrag
til organisering, overenskomstforhandlinger,
efteruddannelse, netværksskabelse og meget mere.

For at sikre bred repræsentation fagligt og geograEsk
opfordrer den siddende bestyrelse især folk med andre
fagligheder end klassisk journalistik og
kommunikation, samt folk bosat uden for
hovedstadsområdet til at stille op – men alle er
selvfølgelig mere end velkomne. Vi har brug for alle
gode kræfter.

LÆS MERE HERLÆS MERE HER

Sælg bøger på FreelanceFestivalSælg bøger på FreelanceFestival

FreelanceFestivalen er også et mødested for

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=4146594172454B594676484159%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/stil-op-til-bestyrelsen
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Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

freelanceforfattere, selvudgivere, bogillustratorer mm.
Også i år er det derfor muligt at sælge sine bøger fra et
særligt tildelt bord på festivalen. 

Arrangørerne sørger for at bogbordet står synligt. Selv
skal du blot sørge for at fylde op på bordet, lime et
Mobile Pay nummer på forsiden af et prøve-eksempar,
og tage de resterende bøger med dig til sidst, når
festivalen slutter.

Husk at Forfatterlounge også i år er en del af
FreelanceFestivalen. Den 14. marts fra klokken 21-
22.30 vil fem af dine bogglade kollegaer præsentere
udvalgte værker.
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