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Charlotte de la Fuente

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Sådan bruger viSådan bruger vi
MedieaftalerneMedieaftalerne

Løftestang. Guide. Inspiration. Tre freelancere - en
fotograf, en graFker og en journalist - fortæller, hvad

Medieaftalerne betyder for dem, hvordan de
timeberegner, og hvad de tæller med i regnestykket.

Medieaftalerne er kollektive aftaler for freelancere, som
organisationer og private virksomheder kan tiltræde.

LÆS DET STORE TEMA HERLÆS DET STORE TEMA HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4B714245504171474159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4B714245504171474159%23%23WebVersion%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/saadan-bruger-vi-medieaftalerne-0
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/saadan-bruger-vi-medieaftalerne-0


Mikael Hjuler

Tak til Kristian MelgaardTak til Kristian Melgaard
Kristian Melgaard døde den 9. april 2020. Han blev 70

år og var formand for FreelanceGruppen fra 1997-2000
og igen fra 2007-2011. Her kan du læse, hvordan han

var med til at omstille FreelanceGruppen til en ny
medievirkelighed.

LÆS ARTIKLEN HERLÆS ARTIKLEN HER

Transport til GF 2020?Transport til GF 2020?
Har du haft transportomkostninger, selvom

FreelanceGruppens generalforsamling blev aXyst på
grund af COVID-19? Så kan du stadig få dækket

udgifterne. Deadline er d. 17. maj.
LÆS MERE HERLÆS MERE HER

Forretningsudvikl ing Forretningsudvikl ing ‧ Telefon og Skype Telefon og Skype

Book en BIZ-SPARRING?Book en BIZ-SPARRING?
Trænger din forretning til førstehjælp under coronakrisen? 
Få individuel, dedikeret rådgivning til din opstart som freelancer -
eller sæt mål og få midler til at nå nye steder hen med din forretning.
BOOK SAMTALEN HERBOOK SAMTALEN HER

Fra arkivet  Fra arkivet  ‧ Baggrundsviden Baggrundsviden

Sådan opstod de vejledende vilkårSådan opstod de vejledende vilkår
Der har i årtier været kamp om DJ’s vejledende vilkår for, hvad
freelancearbejde skal koste. Kamp om kroner, kamp om jura, kamp

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4B714245504171474159%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/vi-kunne-vaere-uenige-paa-en-ordentlig-maade
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/faa-daekket-din-transport-trods-aflyst-gf-2020
https://journalistforbundet.dk/book-en-biz-sparring
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Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

om idealer og realiteter. 
LÆS HISTORIEN HERLÆS HISTORIEN HER

Fra arkivet  Fra arkivet  ‧ 40 års jubi læum 40 års jubi læum

Fagpolitiske freelancefællesskaberFagpolitiske freelancefællesskaber
Freelancere organiserer sig lokalt på mediearbejdspladserne.
Klubtanken trækker tråde helt tilbage til FreelanceGruppens opståen i
1977.
LÆS HISTORIEN HERLÆS HISTORIEN HER
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