
HTML version Tekstversion

Per Daugaard

FLG-forperson Sus Falch:FLG-forperson Sus Falch:
Vi støber kugler afVi støber kugler af
medlemmernes svarmedlemmernes svar

De foreløbige resultater af medlemsundersøgelsen
tegner nogle linjer op for, de meget forskellige
situationer freelancere og selvstændige lever og
arbejder under. 

Fx hvordan statens Corona-hjælpepakker har fungeret
eller ikke fungeret for den enkelte freelancer, og hvad
der er brug for at FreelanceGruppen og DJ udvikler på i
nærmeste fremtid.

Din besvarelse har stor betydningDin besvarelse har stor betydning
Jo Iere der svarer, jo tungere vejer vores argumenter,
når FreelanceGruppen adresserer problemstillinger
over for DJ og politikere. 

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465D4B7848475F4170484B59%23%23FacebookLink%23%23


Tegning: Jakob Falling

Derfor håber jeg, at du kan afse tid til at besvare
medlemsundersøgelsen – også selvom du tænker, at
det ikke umiddelbart giver mening for dig. Det gør det
for bestyrelsen. 

Prik også gerne til venner og kolleger, som, du ved, er
medlem af FreelanceGruppen, så de kommer med i
undersøgelsen.
På forhånd tak fordi du bruger din tid på at hjælpe os
med at gøre vores faglige arbejde så godt som muligt. 

De allerbedste hilsener 
Sus

P.S.: Vi trækker lod blandt deltagerne om 5000 kroner5000 kroner
til efteruddannelse. 
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et nyt visuelt sproget nyt visuelt sprog

Jakob Fälling har lavet fortællende journalistik, skrevet
bøger og undervist i mange år. Men en dag griber han
farvekridtet og tegningen. Reportagetegningen er født
og med den et kald: Jakob vil gentænke det visuelle
sprog og måden, man kan fortælle personlige historier
på. Men hvordan lever man af det? 

I tredje episode af FreelanceGruppens Podcast kan du
komme med på en visuel rejse med journalist Jakob
Fälling, som vi har mødt i Roskilde. Rejsen tager os via
Albertslund og Roskilde Festival helt til Australien.

Lad mig høre (v ia DJ)Lad mig høre (v ia DJ)

El ler  lyt  i  d in foretrukne podcast-appEl ler  lyt  i  d in foretrukne podcast-app

Status på FreelanceFestival ogStatus på FreelanceFestival og
generalforsamling 2020?generalforsamling 2020?

Da vi i marts valgte at aIyse FreelanceFestival og
generalforsamling 2020 på lige fod med mange af DJ's
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øvrige specialgrupper, foreninger og kredse, var det
meget uvist. 

Sikkert var det til gengæld, at bestyrelsen pludselig Tk
meget at gøre med at samarbejde med DJ om den
bedste rådgivning til medlemmerne og det rigtige
politiske påvirkningsarbejde for hjælpepakker.

Online generalforsamling overvejetOnline generalforsamling overvejet
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for at afholde
generalforsamlingen digitalt, men er enige om, at det
ikke er hensigtsmæssigt. 

Generalforsamlingen er det forum, hvor vi mødes og
træffer vigtige beslutninger efter grundige debatter. Det
er her, vi afstemmer forventninger til bestyrelsens
arbejde og prioriteringer, og I medlemmer er gode til at
komme med input til indsatsområder og fagligt
arbejde. Det forum kan vi ikke skabe digitalt. 

Siddende bestyrelse arbejder videreSiddende bestyrelse arbejder videre
Siden aIysningen og nedlukning har bestyrelsen
arbejdet videre ud fra det arbejdsprogram og det
budgetforslag, der var gjort klar til generalforsamlingen
og haft travlt med en række nye fokus-områder affødt
af COVID-19-situationen. 

Det vil vi fortsætte med, og vi vil sørge for at Tnde
høringsmetoder til vigtige punkter som fx en fremtid
med færre ophavsretsmidler til kurser i løbet af året. 

Vores kritiske, politiske revisorer vil løbende få tilsendt
materiale fra vores bestyrelsesmøder, så de kan følge
det faglige arbejde og økonomien tæt.

FreelanceFestival uafklaretFreelanceFestival uafklaret
Det er fortsat ikke klart, hvornår det bliver muligt at
afholde festivalen. Vi håber og ønsker os en festival i
samme form, som vi havde planlagt. 

Men dels er vi nødt til at følge med i smittetrykket og
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være endnu længere i genåbningen af Danmark, før det
vil være forsvarligt at fastlægge datoer. 

Dels kræver det benarbejde at få festivalen på benene
igen, da det er et puslespil, der skal lægges på ny, og
festivalen skal justeres til en ny virkelighed. 

I skal vide, at vi arbejder på sagen, følger
myndighedernes udmeldinger og melder ud, så snart vi
ved besked – om hvornår det vil være ansvarligt og
praktisk muligt at mødes igen.

Pas på jer så længe!
Alt godt,
FreelanceGruppens bestyrelse 
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