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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Corona og sygedagpengeCorona og sygedagpenge
Er du selvstændig og har coronavirus, kan du få

sygedagpenge fra første sygedag. De normale regler
om, at du først kan få sygedagpenge efter 14 dage, er

suspenderet frem til 1. januar 2021.
LÆS MERE HERLÆS MERE HER

Kombinatør påKombinatør på
sygedagpengesygedagpenge

Freelancere og selvstændige driver ofte en blandet
forretning, der giver både a- og b-indkomst. Vi har

opdateret vores guide til kombinatører på
sygedagpenge.

LÆS DEN HERLÆS DEN HER
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https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/covid-19-syg-selvstaendige-har-ret-til-sygedagpenge-fra-foerste-sygedag
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/kombinatoer-kend-reglerne-sygedagpenge


Per Daugaard

KLUMME - Det er vigtigt at lære,KLUMME - Det er vigtigt at lære,
men er kurser vigtige?men er kurser vigtige?

Forperson for FreelanceGruppens kursusudvalg, Bo

Sørensen, gør status over kurser i en mærkelig tid.

2020-sæsonen har været mærkelig. Også for kurser.

Men måske ikke kun for det dårlige.

Havde vi ikke haft Corona, havde DJ ikke givet den gas

med alle de webinarer, der har været holdt. Og

FreelanceGruppen havde måske kun holdt et eller to

online kurser. 

Læs hele Bo Sørensens klumme

Næste generalforsamlingNæste generalforsamling

Bestyrelsen har fastlagt datoen for næste

generalforsamling i FreelanceGruppen til lørdag d. 13.

marts 2021. Den vil blive afviklet digitalt, hvis ikke det

er muligt at mødes fysisk på grund af corona-

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=414651447741465E4A79444459%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/klumme-det-er-vigtigt-laere-men-er-kurser-vigtige
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Ønsker du ikke at
modtage nyhedsbrevet
længere, kan du afmelde

situationen.

Læs mere om generalforsamlingen fra forpersonen

Medlemsti lbud t i lbage igenMedlemsti lbud t i lbage igen

Ritzaus Tid & StedRitzaus Tid & Sted
FreelanceGruppen har igen indgået en aftale med Ritzau om
abonnement på Tid & Sted. Du kan nu som medlem af
FreelanceGruppen tegne et årsabonnement til en pris på kr. 750,- inkl.
moms.
Med Tid & Sted får du et samlet overblik over dagens, ugens,
månedens og årets væsentlige begivenheder og mærkedage ind- og
udland.

SE TILBUDDET HERSE TILBUDDET HER
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