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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Det indstilles, at der er referatforbud vedrørende de punkter, der er markeret med dette: 

Punkterne vedrører enten overenskomstforhold, Sikringsfonden, medlemsstatistik og/eller 
forholdet til andre organisationer. 
Det indstilles, at punkt 5.10. behandles som et lukket punkt kun med deltagelse af HB-
medlemmer. 
Der er eftersendt bilag til punkterne 3.2. Beretning, 5.3. Beskæftigelsesindsats og 5.7. 
Godtgørelse for fagligt arbejde. 
 
Sus Falch: Ønsker nyt punkt på dagsordenen, 5.11.: Justering af vejledning vedr. 
freelancere. Der eftersendes bilag snarest muligt inden fredag. 
 
Tilføj nyt punkt 3.1.4. Indstilling vedr. revision. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

06.04.2020 
 

Referat GODKENDT, webudgave 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato Torsdag den 25. marts kl. 10.00 - 15.00 
og fredag den 26. marts 2021 kl. 9.00 - 14.00. 
 

Sted Online 
 

HB Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik 
Schwarz, Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar (ikke fredag 10.30-11), 
Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk (ikke fredag kl. 9-12), 
Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen,  
Sus Falch, Thilde Høybye. 
 

Afbud Freja Wedenborg 
 

Dirigenter Karen Hedegaard, Per Schultz-Knudsen  
 

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet 
 

Dorte Kildegaard (K2), Helge Andreasen (K3), Kurt Simonsen (K4), 
Flemming Hansen (K5), Torben Duch Holm (K6), Silja Smith (KFyn),  
Lisbeth Kiel (Blog), Peter Thornvig (Foto), Simon Boertmann Brüel 
(FBO), Birger Lund (FTV), Anne Anthon Andersen (FLG), Jette Marinus 
(Jour), Janne Høgshøj (VIF), Rane von Benzon (DMS), Christian 
Lindhardt (Journalisten). 
Didde Elnif og Søren Wormslev, delegeretmødedirigenter (pkt. 3.1.-3.4.) 
Martin Pedersen, statsautoriseret revisor, RI (pkt. 5.2.). 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, Jacob Plenaa Thorngreen og Henrik Rønne (pkt. 3.5), 
Liselotte Lindberg Olsen (pkt. 4.1.), Håkon Stolberg og Patrick Mark 
Reimers (pkt. 5.4.), Charlotte Harder, Claus Iwersen, Bo Therkildsen,  
Hans Jørgen Dybro (ref.). 
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2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Bød velkommen til mødet og introducerede Charlotte Harder, nytiltrådt 
kommunikations- og pressechef. 
 
Regeringens og Folketingets plan for en genåbning af landet gav også et varsel om, at 
hjælpepakkerne skal udfases fra den 1. juli. DJ har nogle forslag og opmærksomheds-
punkter, som vi sørger for, at politikere og andre har i tankerne i forbindelse med de 
kommende forhandlinger, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-til-christiansborg-husk-
de-mange-der-hverken-er-klassiske  
 
Medieaftale: Debatten om techvirksomhedernes økonomi og ansvar kører. DJ deltager i den. 
Kulturministeren har varslet et initiativ til forhandlinger om emnet.  
Desuden er der givet en hjælpende hånd på 40 mio. kr. til trykte og digitale ugeaviser. 
 
Offentlighedsloven: Rapporten vedr. håndteringen af covid-19 i foråret anbefaler øget åben-
hed. Det benytter vi til at understrege behovet for en forbedring af offentlighedsloven.  
Vi ser en stigende imødekommenhed fra politisk side. 
 
Offentligt ansattes ytringsfrihed: Også her er der stigende politisk forståelse. Der er et 
beslutningsforslag på vej i Folketinget. 
 
Digital chikane: Vi har lavet en undersøgelse og kommunikerer stærkere om at passe godt 
på den offentlige samtale, men primært om, hvad DJ kan gøre for medlemmerne. 
Justitsministeriet har også omsider taget initiativ til et møde om journalisters sikkerhed. 
 
Ophavsret: Anders Sevel Johnsen, advokat i DJ, har på vegne af et medlem afsluttet en stor 
sag om brud på ophavsret, se https://olfi.dk/2021/03/23/forsvarsministeriet-betaler-olfi-285-
000-kr-for-kraenkelse-af-ophavsretten/  
og https://journalisten.dk/ups-forsvarsministeriet-delte-ulovligt-artikler-fra-olfi/  
 
Allan Boye Thulstrup: Genåbning: Vi har fokus på, at der i forbindelse med genåbningen 
bliver sørget for at samle op på studiemiljøet på vores grunduddannelser. 
På efteruddannelserne er der et stort efterslæb af efteruddannelse, som ikke er blevet 
gennemført. 
 
Lønstatistik: Vi fortsætter med at holde debatten om ligeløn for lige arbejde i gang. 
 
Konkurrencelovgivning: EU-kommissionens initiativ om en justering af konkurrencereglerne, 
så de ikke står i vejen for aftaler for freelancere og soloselvstændige, er meget vigtigt, og vi 
vil arbejde for det. Har senest sammen med Sus Falch deltaget i et møde i EFJ’s Freelance 
Rights Expert Group. 
 
Mere fra EU: Digital Service Act er et initiativ, der skal regulere indholdet og ansvaret for de 
sociale medier. Christel Schaldemose vil være EU Parlamentets ledende figur på initiativet.  
 
Sus Falch: Understreger, at lige løn for lige arbejde også bør gælde freelancere, som ofte får 
en lavere løn for det samme arbejde i forhold til fastansatte. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. DEL’21: Diverse indstillinger vedr. delegeretmødet den 25. april 2021 
 

 Indstilling: På baggrund af beslutningerne på de seneste HB-møder behandles endeligt 
diverse indstillinger vedr. DJ’s delegeretmøde søndag den 25. april 2021 (Indstillingerne 
fremgår under hvert af de nedenstående punkter). 
 
Sagsfremstilling: FU indstiller til HB at beslutte diverse emner vedrørende delegeretmødet 
2021, herunder nogle nødvendiggjorte fravigelser fra vedtægterne.  
Indstillingerne fremgår under hvert af de nedenstående punkter. 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-til-christiansborg-husk-de-mange-der-hverken-er-klassiske
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-til-christiansborg-husk-de-mange-der-hverken-er-klassiske
https://olfi.dk/2021/03/23/forsvarsministeriet-betaler-olfi-285-000-kr-for-kraenkelse-af-ophavsretten/
https://olfi.dk/2021/03/23/forsvarsministeriet-betaler-olfi-285-000-kr-for-kraenkelse-af-ophavsretten/
https://journalisten.dk/ups-forsvarsministeriet-delte-ulovligt-artikler-fra-olfi/
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1.  Indkaldelse 
Delegeretmødet skal iht. vedtægterne (se bilag 3.1.1.) indkaldes med mindst 3 må-
neders varsel, og blev derfor annonceret i fagbladet Journalisten nr. 12, der udkom 
den 20. december. Der er siden annonceret på forskellig måde med dagsorden mv. 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 

2.  Valg af delegerede 
Medarbejderforeninger og specialgrupper (såkaldte valggrupper) har gennemført 
generalforsamlinger og/eller valgmøder iht. HB’s beslutninger om metoderne for 
dette. Der var deadline for at meddele delegerede og suppleanter til sekretariatet den 
15. marts. Se opgørelse over antal valgte mv. i valggrupperne i bilag 3.1.2. 
 
Der er til dato ikke modtaget klager over valgene. Eventuelle klager skal stiles skrift-
ligt til HB senest den 1. april jf. DJ’s vedtægter bilag 5. § 8 (side 32 i vedhæftede 
bilag 3.1.1.). 
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 

3. Dagsorden 
1. Valg af to dirigenter  
2. Nedsættelse af valgudvalg og evt. redaktionsudvalg  
3. Hovedbestyrelsens beretning og de fagpolitiske prioriteringer  

for den kommende periode 
4.  Årsregnskaber, 2019 og 2020 
5. Forslag til vedtagelser 
6. Forslag til vedtægtsændringer 
7. Budget 2021 og budgetramme 2022 
8. Valg  

a.  Formand  
b.  Næstformand 
c.  13 medlemmer af hovedbestyrelsen  
d.  6 suppleanter til hovedbestyrelsen 
e.  Ekstern revisor, faglig revisor og faglig revisorsuppleant 
f.  Ophavsretsfondsbestyrelse (se denne indstilling punkt 10) 

 
Dagsordenen er tilrettelagt sådan, at delegeretmødet først beslutter de kommende to 
års prioriteringer, vedtagelser og budgetter, inden man vælger formandskab og 
hovedbestyrelse mv. 
 
Estimeret tidsplan, søndag den 25. april 2021: 
Kl. 10-12.30 Mødestart: Punkt 1-3 
12.30-13.30 Frokostpause 
13.30-15.30 Møde: Punkt 4-7 
15.30-16 Pause 
16-18 Møde: Punkt 8 
 
Indstilling: Dagsorden mv. er godkendt af HB på det seneste møde.  
FU og delegeretmødedirigenterne indstiller, at der laves en indledende, samlet 
godkendelse på delegeretmødet af de fravigelser fra sædvanlige procedurer og 
vedtægter, som HB lægger op til. Herunder at DJ’s juridiske responsum om online-
delegeretmøde måske gøres tilgængelig for de delegerede. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4. Dirigenter 
På det seneste møde besluttede HB at indstille Søren Wormslev og Didde Elnif til 
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delegeretmødets dirigenter. De har derfor deltaget i behandlingen af delegeretmødet 
på FU’s møde forleden, og deltager på HB’s møde torsdag den 25. marts og på FU’s 
møde lørdag den 24. april.  
 
Indstilling: Til efterretning. 
 
 

5. Valgudvalg og redaktionsudvalg 
HB har besluttet, at valgudvalget kan være på 3 personer. 
Det er besluttet, at HB på sit møde den 25. marts – når det er kendt, hvem der er 
valgt som delegerede – beslutter indstillingen af 3 personer til et valgudvalg, der 
bistås af en medarbejder fra sekretariatet. 
Delegeretmødedirigenterne og FU indstiller desuden, at der bliver valg et 
redaktionsudvalg på 2 personer. 
 
Indstilling: På HB-mødet vil der blive fremlagt forslag til 3 personer, der indstilles til 
valgudvalg. Og der vil blive fremlagt forslag til 2 personer til et redaktionsudvalg. 
 
Debat: Hans Jørgen Dybro: Det indstilles, at følgende indstilles til valgudvalget:  
Bo Lehm, Jørgen Kjær Mortensen og Henrik Rath. 
Og at følgende indstilles til redaktionsudvalget: Pernille Mac Dalland og Lene Sarup. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

6. Beretning og de fagpolitiske prioriteringer 
Se dagsordenens punkt 3.2. 
 
 

7. Forslag til vedtagelser 
Se dagsordenens punkt 3.3. 

  
 

8.  Forslag til vedtægtsændringer 
Se dagsordenens punkt 3.4. 
 
 

9. Valg  
HB har besluttet følgende vedrørende valg: 
A. Valgprocedure: Forslag til kandidater til valgene skal afleveres skriftligt pr. mail til 
dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er 1 time til 
valghandlingen. Deadline kan tidligst være, når beretningen er behandlet og 
godkendt. 
 
B. Stillerlister: Forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og 
suppleanter til hovedbestyrelsen skal ikke være underskrevet af 15-20 stillere. 
Valgudvalget undersøger forslag til kandidater, og meddeler sin indstilling til 
dirigenterne. 
 
C. Valgtale og præsentation af kandidater: Kandidater til formand, næstformand, 
hovedbestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen får ikke en særskilt valgtale 
umiddelbart inden valgene. 
Alle kandidater får mulighed for at præsentere sig med foto og tekst på DJ’s 
hjemmeside. 
De kandidater, der stiller op på selve delegeretmødet, kan også få denne mulighed 
ved at sende præsentationen til sekretariatet, der med det samme kan lægge den op 
på DJ’s hjemmeside sammen med de øvrige kandidater. 
 
Indstilling: Til efterretning. Vedrørende præsentation af kandidater orienteres der 
hermed om følgende: DJ åbner kandidatpræsentationen på DJ’s hjemmeside den 25. 
eller 26. marts. Hvis man opstiller til ét af valgene, kan man snarest muligt sende 
følgende til DJ’s webmaster på mail webmaster@Journalistforbundet.dk:  

mailto:webmaster@Journalistforbundet.dk
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• Et foto i højformat – ikke for høj opløsning (skal kun bruges på nettet) inkl. 
kreditering.  

• En skriftlig præsentation af kandidaten. Gerne noget om vedkommende, 
hvad man vil, hvor DJ skal hen osv. 

• Gerne en kort faktaboks med relevante oplysninger om kandidaten: 
Uddannelse, nuværende og tidligere beskæftigelse mm. 

 
Beslutning: Godkendt. 
  
 

10. Ophavsretsfondens bestyrelse 
I henhold til DJ’s vedtægter § 25 stk. 12 skal der på delegeretmødet og i forlængelse 
af de øvrige valg vælges fem medlemmer og tre suppleanter til Ophavsretsfondens 
bestyrelse.  
Mindst ét af medlemmerne skal være fra DJ’s formandskab, og de øvrige skal være 
medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse.  
 
Af tidsmæssige og praktiske grunde indstilles det denne gang at fravige denne 
bestemmelse. 
 
Indstilling: FU indstiller, at delegeretmødet beslutter undtagelsesvist at fravige dette 
og i stedet bemyndige HB til at vælge disse medlemmer på sit konstituerende møde 
efter delegeretmødet. 
 
Beslutning: Godkendt. 
  
 

11. Tilhørere og gæster 
HB har besluttet, at det kun er de følgende, der kan overvære delegeretmødet: 
-  De valgte delegerede, herunder hovedbestyrelsen og formandskabet 
-  Dirigenterne  
- En observatør fra Ledere i DJ (jf. vedtægternes § 22 stk. 3) 
-  Relevante medarbejdere fra sekretariatet, herunder det tekniske personale til at 

sikre opkoblingen til mødet og gennemførelsen af de elektroniske afstemninger 
- Repræsentanter fra fagbladet Journalisten 
 
Desuden inviteres DJ’s æresmedlem Kate Bluhme og EFJ’s præsident Mogens 
Blicher Bjerregård. 
 
Herudover inviteres en repræsentant fra hver af de studerendes medier efter 
drøftelse med Danske Mediestuderende. 
Øvrige repræsentanter fra redaktionelle medier kan blive presseakkrediteret ved at 
henvende sig til sekretariatet senest den 14. april. 
 
Af både tekniske og fortrolighedsmæssige grunde kan ingen øvrige medlemmer eller 
eksterne gæster mv. fra ind- og udland overvære delegeretmødet. 
 
Det undersøges, om formandens mundtlige beretning kan streames og lægges op på 
DJ’s hjemmeside. 
 
Indstilling: Til efterretning. Herudover indstiller delegeretmødedirigenterne og FU,  
at hvis en ikke-delegeret inden delegeretmødet stiller op til ét af valgene, så skal 
vedkommende gives mulighed for at deltage på delegeretmødet med taleret (uden 
stemmeret). 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

12. Konstituering af FU 
I henhold til HB’s forretningsorden § 7 stk. 1 skal der umiddelbart efter afslutningen af 
delegeretmødet holdes møde i HB, hvor FU konstitueres.  
HB har besluttet, at konstitueringen af FU udsættes og lægges sammen med den 
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øvrige konstituering på det første ordinære HB-møde, der skal tilstræbes at blive 
holdt i løbet af maj. 
 
I henhold til HB’s forretningsorden § 1 stk. 3 skal HB på det sidste møde i valg-
perioden forelægges et udkast til mødeplan for den efterfølgende valgperiode, 
herunder tidspunktet for det konstituerende møde i maj.  
En indstilling til mødeplanen behandles under dagsordenens punkt 5.5. 
Mødeplanen skal vedtages af den ny hovedbestyrelse.  
 
Det udestår at beslutte, hvem der udgør FU i perioden fra delegeretmødet til 
konstitueringsmødet.  
 
Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte, at FU i perioden fra delegeretmødet til det 
konstituerende HB-møde består af  
enten formanden og næstformanden,  
eller formanden, næstformanden og de nuværende menige FU-medlemmer, som 
bliver genvalgt til HB. 
 
Beslutning: I perioden fra delegeretmødet til det konstituerende HB-møde består FU 
af formanden, næstformanden og de nuværende menige FU-medlemmer, som bliver 
genvalgt til HB. 
 
 

13. Den tekniske gennemførelse af online-delegeretmøde 
På baggrund af HB’s beslutninger om at gennemføre delegeretmødet som et online-
møde mv. er sekretariatet i gang med forberedelsen af dette.  
 
Indstilling: Se bilag 3.1.3. til orientering. Hvis valggrupper i pauserne på delegeret-
mødet ønsker at holde separate møder, skal man selv arrangere dette med link til 
mødeplatform mv. Det faciliteres med andre ord ikke af DJ. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 

3.1.4. DEL’21: Indstilling vedr. revision 
 

 Indstilling: HB indstiller følgende til delegeretmødet vedrørende revisorer: 
 
Revisionsinstituttet indstilles til genvalg som ekstern revisor, 
Tonny Foghmar indstilles til genvalg som faglig revisor, 
og Karen Hedegaard indstilles til valg som faglig revisor-suppleant. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. DEL’21: Hovedbestyrelsens beretning og de fagpolitiske prioriteringer 
 

 Indstilling: HB behandler endeligt HB’s skriftlige beretning og forslaget til de fagpolitiske 
prioriteringer. 
 
Sagsfremstilling: Et revideret udkast til HB’s skriftlige beretning sendes til HB og behandles 
endeligt på HB-mødet den 25.-26. marts. 
HB’s besluttede forslag til de fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode har været i 
høring i kredse, grupper og foreninger og har indgået i debatten på generalforsamlinger mv. 
Forslaget vil indgå i beretningsdebatten på delegeretmødet. 
 
Beretningen, de fagpolitiske prioriteringer og det øvrige materiale til de delegerede vil ligge 
på en særlig delegeretmødeside på DJ’s hjemmeside (og bliver altså ikke trykt mv.). 
Der er en endelig behandling af beretningen og de fagpolitiske prioriteringer på HB-mødet 
den 25. marts. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup: Op til delegeretmødet vil der formentlig være et ønske om at 
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komme med forslag til udtalelser om eksempelvis dagpenge hhv. techvirksomhederne. 
Vedr. de fagpolitiske prioriteringer er der kommet nogle kommentarer fra Danske Medie-
studerende, først og fremmest vedrørende krænkelser. Dem vil Allan forsøge at indarbejde i 
et nyt udkast, som kan behandles senere på mødet.  
 
Opbakning til den skriftlige beretning. Frederik M. Juel ønsker dog, at der bliver luget lidt ud i 
brugen af ”befolkningen” i afsnittet om offentlighedsloven. 
 
Opbakning til, at krænkelser får et selvstændigt punkt i de fagpolitiske prioriteringer. 
 
Beslutning: Godkendt inklusive opdatering af de fagpolitiske prioriteringer vedr. krænkelser, 
hvor den endelige version sendes til HB’s endelige og relativt hurtige skriftlige godkendelse. 
 
 

3.3. DEL’21: Forslag til vedtagelser 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at tage stilling til forslag til vedtagelser forud for behandlingen 
på delegeretmødet. 
 
Sagsfremstilling: Der er stillet to forslag til almindelige vedtagelser på DEL’21 (se bilag): 
 
1. DJ’s kernefortælling: 

Det indstilles, at HB indstiller til delegeretmødet at beslutte DJ’s kernefortælling. 
I forslaget er der indeholdt et forslag til ændring af vedtægternes § 1, formåls-
paragraffen. Dette forslag behandles under vedtægtsændringer. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
Note: Freja Wedenborg, der ikke deltog i HB-mødet, er spurgt, om hun også vil være 
forslagsstiller. Når det her og ifm. efterfølgende forslag fremgår, at HB er forslags-
stiller, så er det inklusive Freja Wedenborg. 
 
 

2. Kontingent jf. vedtægternes § 9 stk. 1: 
Uændret kontingent, men ændret forhold mellem bidraget til forbund og til Sikrings-
fonden. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

 

3.4. DEL’21: Forslag til vedtægtsændringer 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at tage stilling til forslag til vedtægtsændringer forud for 
behandlingen på delegeretmødet. 
 
Sagsfremstilling: FU indstiller de følgende forslag til HB’s behandling og stillingtagen (se 
bilag): 
 
1. § 1. Formålsparagraf: Ændringsforslag i forbindelse med forslaget til 

kernefortælling. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. HB bortset fra Freja Wedenborg står som forslagsstiller.  
 
(Note: Freja Wedenborg har skriftligt meddelt, at hun ikke kan støtte dette forslag). 
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2. § 11. Gruppeforsikring: Redaktionel rettelse: Ikke længere 1/4 kontingent 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

3. § 20. Specialgrupper: stk. 2: ”– hvis en sådan findes –” slettes, redaktionel 
ændring. Hvis ikke man er O-medlem af en medarbejderforening, skal man være  
O-medlem i en specialgruppe. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

4. § 22. Specialforeninger: stk. 3: Ledere i DJ fra specialforening til specialgruppe 
 
Debat: Tine Johansen uddybede, at der er behov for at rette op på den demokra-
tiske forskelsbehandling, der er af medlemmerne af Ledere i DJ. Kan imidlertid 
forstå på drøftelsen på det seneste HB-møde, at der ikke er opbakning i HB til 
forslaget.  
Derfor stilles et ændringsforslag: At forslaget om at gøre Ledere i DJ til special-
gruppe lægges til side og erstattes af, at Ledere i DJ’s bestyrelse får en observatør-
post i HB på linje med alle øvrige specialgrupper og -foreninger. 
Konkret: Vedtægternes § 22 stk. 3 tilføjes til sidst: ”…bestyrelse, der har ret til en 
observatørpost til DJ’s delegeretmøde og i hovedbestyrelsen.” 
 
Flere indlæg fra HB om, at den nuværende ordning med Ledere i DJ som en 
specialforening med en observatørpost til delegeretmødet ikke bør ændres, blandt 
andet fordi der er tale om medlemmer med visse ledelsesmæssige beføjelser. 
 
Beslutning: Ikke opbakning i HB. Forslagsstillerne Tine Johansen og Allan Boye 
Thulstrup vil tage stilling til, om de vil fastholde forslaget. 
 
 

5. § 26. Hovedbestyrelsen: stk. 3: HB’s ansættende myndighed: Justeres i forhold til 
den nuværende organisation og praksis for sekretariatschefens beføjelser. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

6. § 28. Tegningsret: ”Direktør” rettes til ”øverste administrative chef”. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

7. F. bilag 6: Fagligt Forum rettes til Fagligt stævne. Redaktionel ændring. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. Hovedbestyrelsen er forslagsstiller. 
 
 

 

3.5. Overenskomster med staten, regionerne og kommunerne Referatforbud 
 

3.5.1. Staten 
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 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af marts 2021 om 
fornyelse af overenskomsten mellem DJ og Skatteministeriet og anbefaler medlemmerne at 
stemme for ved urafstemningen herom. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.5.2. Regionerne 
 

 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af 16. marts 2021 
om fornyelse af overenskomsten mellem DJ og RLTN (Regionernes Løn og Takst Nævn) og 
anbefaler medlemmerne at stemme for ved urafstemningen herom. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.5.3. Kommunerne 
 

 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender aftaleresultat af 12. marts 2021 
om fornyelse af overenskomsten mellem DJ og KL og anbefaler medlemmerne at stemme for 
ved urafstemningen herom. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.6. Bloggeretiske retningslinjer mv. 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at godkende de opdaterede bloggeretiske retningslinjer, som 
er fremlagt af Forbundet af Influenter og Bloggere i DJ, FIB. 
 
FU indstiller desuden, at DJ skal løfte opgaven med – sammen med FIB – at lancere den 
særlige mærkningsordning og arbejde for, at den får så stor udbredelse som muligt.  
 
Det indstilles endeligt, at når udbredelsen er blevet tilstrækkeligt stor, skal DJ sammen med 
FIB arbejde på at opnå et forpligtende samarbejde med én eller flere øvrige, relevante 
organisationer om arbejdet og finansieringen af nævnet.  
 
Sagsfremstilling: HB behandlede og godkendte sidste år det forslag til bloggeretiske 
retningslinjer, som specialgruppen Forbundet af influenter og bloggere i DJ, FIB, fremlagde. 
 
FIB har nu fremsendt et opdateret udkast til de etiske retningslinjer til behandling i HB,  
se bilag 3.6.1.  
Herudover har man fremsendt et udspil til det videre arbejde med disse retningslinjer, se 
bilag 3.6.2. 
 
Udspillet indeholder 3 elementer: 
1. De opdaterede etiske retningslinjer: De indstilles, at de behandles og godkendes i 

HB. 
 

2. Mærkning: FIB kan offentliggøre mærket og sætte det i gang, så snart det er klar mv. 
Og FIB skal sammen med DJ arbejde for at gøre det så udbredt som muligt. 
Det kan gøres til en forudsætning for at bruge mærket, at det indeholder et link til FIB’s 
hjemmeside og en liste med de bloggere, som FIB mener, er berettigede til fortsat at 
benytte det. 
 

3. Nævn: FIB ønsker, at DJ allerede nu sammen med FIB etablerer, finansierer og 
sekretariatsbetjener et nævn, som skal kunne dømme mv. i sager vedrørende de etiske 
retningslinjer. 
 
Det er en meget stor opgave. Det indstilles derfor, at nævnet ikke etableres, inden 
mærkningen har en vis og betydelig udbredelse. Der kan i den forbindelse opstilles et 
mål for denne udbredelse. 
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Desuden bør sekretariatsbetjeningen af et nævn ligge i en uafhængig administrativ 
enhed uden for DJ – lige som det eksempelvis er tilfældet med Pressenævnets 
sekretariat. Hvis et bloggeretisk nævn skulle sekretariatsbetjenes i DJ’s sekretariat, ville 
der ofte opstå habilitetsproblemer, fordi DJ’s juridiske afdeling har repræsenteret en part 
i den pågældende sag. 
 
Desuden er det af hensyn til gennemslagskraften og legitimiteten af et nævn under alle 
omstændigheder nødvendigt at få støtte og opbakning fra én eller flere andre relevante 
organisationer. 
 
Det indstilles derfor, at samtidigt med at der arbejdes på at give mærkningen så stor 
udbredelse som muligt, så skal opgaven løftes ind i DJ, og DJ skal sammen med FIB 
arbejde på at opnå et forpligtende samarbejde med én eller flere øvrige, relevante 
organisationer om arbejdet og finansieringen af nævnet.  
 
Det kan eksempelvis være Dansk Erhverv og/eller Kreakom, der repræsenterer 
væsentlige parter inden for området. 

 
Debat: Allan Boye Thulstrup har efter udsendelsen af indstillingen haft en yderligere drøftelse 
med Lisbeth Kiel, FIB. På den baggrund foreslås følgende ændring af indstillingen: 
 
-  Indstiller til HB at godkende de opdaterede bloggeretiske retningslinjer, som er fremlagt af 

Forbundet af Influenter og Bloggere i DJ, FIB. 
 
-  Indstiller at FIB og DJ sammen tager kontakt til relevante uafhængige parter, med henblik 

på at sikre juridisk sekretariatsbetjening af et nævn. Der tages også kontakt til relevante 
parter der kunne have interesse i en plads i nævnet, og dermed i at bidrage med 
finansiering.  
I det første år, indtil en model for finansiering er på plads, afsættes der en engangs-
bevilling med økonomisk ramme på op til 50.000 kr. til administration af mærknings-
ordningen. 
 

-  At DJ og FIB - så snart det er muligt - lancerer den særlige mærkningsordning og 
arbejder for, at den får så stor udbredelse som muligt, via branchedag, kampagne mv. 

 
Lisbeth Kiel uddybede: Den væsentligste opdatering af retningslinjerne drejer sig først og 
fremmest om lootboxes og skinbetting mv. (se punkt 12 i retningslinjerne), som er formuleret i 
samarbejde med blandt andre Center for Ludomani. 
 
Stor ros fra HB for arbejdet og opbakning til den reviderede indstilling. 
 
Beslutning: Godkendelse af den reviderede indstilling:  
-  HB godkender de opdaterede bloggeretiske retningslinjer, som er fremlagt af Forbundet 

af Influenter og Bloggere i DJ, FIB. 
 
-  FIB og DJ tager sammen kontakt til relevante uafhængige parter, med henblik på at sikre 

juridisk sekretariatsbetjening af et nævn.  
Der tages også kontakt til relevante parter der kunne have interesse i en plads i nævnet, 
og dermed i at bidrage med finansiering.  
I det første år, indtil en model for finansiering er på plads, afsættes der en engangs-
bevilling med økonomisk ramme på op til 50.000 kr. til administration af mærknings-
ordningen. 
 

-  DJ og FIB lancerer – så snart det er muligt – den særlige mærkningsordning og arbejder 
for, at den får så stor udbredelse som muligt, via branchedag, kampagne mv. 

 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. Tema: Pension og tilbagetrækning, temadrøftelse Referatforbud 
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 Indstilling: HB drøfter en række emner vedrørende tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og 
pension med henblik på at sætte en retning for DJ i forhold til forbundets overenskomster og 
de forestående forhandlinger omkring ordningen i Mediernes Pension, der står for at skulle i 
udbud pr. 1. januar 2023. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5. Sager vedr. DJ’s organisation til beslutning eller drøftelse/efterretning 
 

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik mv. Referatforbud  
 

 Indstilling: HB behandler budgetopfølgning og medlemsstatistik. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.2. Økonomi: Årsregnskab, til godkendelse. Referatforbud vedr. Sikringsfonden 
 

 Indstilling: Det indstilles til HB at godkende årsregnskabet 2020 for DJ. 
 
Debat: Statsautoriseret revisor Martin Pedersen, RI, deltog under behandlingen. 
Med henvisning til referatforbuddet gengives debatten ikke. 
 
På revisors foranledning skal referatet tilføjes følgende: 
Der har det seneste år været ændring i de reelle ejere, da Jakob Ponsgård er udtrådt af 
Hovedbestyrelsen og Per Schultz-Knudsen er indtrådt i stedet. Vi har kontrolleret, at 
ændringerne er registeret korrekt, og at de reelle ejere er i overensstemmelse med de 
registrerede oplysninger 
 
Beslutning: Godkendt. Fra HB lyder der samtidig en stor tak og anerkendelse for økonomi-
afdelingens arbejde. 
 
 

5.3. Beskæftigelsesindsatsen, status 
 

 Indstilling: Til orientering. 
 
Sagsfremstilling: Vores område er fortsat præget af en meget høj arbejdsløshed.  
De aktuelle tal er: 
 
 Medlemmer Ledighedsberørte Beregnet fuldtidsledige 
    
AJKS 25.468 2.588 / 10,2 % 2.364 / 9,3% 
DJ gruppen i AJKS 16.775 1.856 / 11,1 % 1.675 / 10 % 

 
Vi har også nogle grafer (bilag 1), som viser udviklingen siden november 2019 i forskellige 
niveauer, herunder fordelt på alder. Vær opmærksom på, at graferne på x-aksen viser 
tendensen fra  i dag og derefter faldende. Det er en lidt omvendt måde at vise en udvikling på 
end vi kender normalt, men lige nu kan vi af tekniske årsager ikke levere det anderledes. 
 
I hele organisationen er der fokus på indsatsen for de ledige og freelancernes problemer med 
at skaffe sig en fornuftig indtjening.  
 
En væsentlig del af indsatsen er DJs medarbejdere i DJKT. Her er der fokus på karriere-
rådgivning og coaching i forbindelse med jobsøgning, både når der skrives ansøgninger og 
medlemmet skal til jobsamtale. Et af de seneste eksempler på tilbagemelding fra et medlem 
på den del, viser tydeligt, hvor meget der kan flyttes og hjælpes med denne målrettede 
indsats: 
 
Læren i denne proces er, at hvis jeg øver mig og øver mig og øver mig igen, så kan en 
jobsamtale faktisk blive næsten sjov, fordi jeg pludselig har styr over situationen og jeg var 
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klar på hvad end de ville spørge mig om - de kunne bare komme an, og det var en super fed 
følelse….. Så tusind tak for din hjælp den har jeg været rigtig glad for. 
  

Det er vel overflødigt at nævne, at medlemmet faktisk fik jobbet       

 
I samtalerne er der også mange tilbagemeldinger om, at medlemmerne er ekstremt positive 
over vor let tilgængelige vores medarbejdere er, og den rådgivning de yder. Ikke kun når det 
handler om karrieresparring og trivselssamtaler, men også vores Biz-forløb og Faglig 
rådgivning får tit ros. 
 
Som det fremgår af ovenstående, er det især medarbejdernes ekspertise, som vores 
medlemmer skal trække på, og derfor er vi i gang med at promovere disse medarbejdere og 
deres ekspertise på forskellige måder, f.eks. med de korte videoklip: 
 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/optimer-din-forretning-som-freelancer-eller-selvstaendig 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/saadan-optimerer-du-din-jobsoegning 
. 
Samarbejdet med AJKS opleves også som værdifuldt. I april kører vi for DJs tillids-
repræsentanter et webinar om AJKS’ nyeste tilbud om gratis rekruttering. Vores mange 
møder i den seneste tid med tillidsrepræsentanter fra en række store mediehuse om 
beskæftigelsesindsatsen gav os en opmærksomhed omkring, at virksomhederne kan have 
brug for hjælp til at rekruttere medarbejdere til både faste stillinger og ikke mindst vikariater 
eller lignende kortere ansættelser. 
 
https://ajks.dk/rekruttering-virksomheder-0 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup supplerede indstillingen: Det er desværre en alt for høj ledighed, 
og det er førsteprioritet i det medlemsrettede arbejde. Det er forhåbningen, at genåbningen 
vil skabe noget mere aktivitet og en større beskæftigelse. Vi samarbejder godt med A-kassen 
om indsatsen. Og der er taget nogle øvrige initiativer. Blandt andet et samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole om en merrituddannelse til underviser. 
 
Karen Hedegaard: Se gerne på særlige initiativer for dimittender. 
 
Birger Lund: Oplever ikke, at a-kassen altid har tilstrækkeligt kendskab til selvstændige. 
 
Sus Falch: Det er ikke min oplevelse. Men a-kassen må gerne informere mere om 
selvstændiges muligheder for dagpenge uden at skulle lukke virksomheden helt ned. 
 
Henrik Friis Vilmar: En kommende hovedbestyrelse bør drøfte, om der bør uddannes færre 
journalister og kommunikatører. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.4. Organisering og servicering, status, Referatforbud 
 

 Indstilling: Udvalget for Fastholdelse og Organisering (UFO) indstiller, at HB-kredsen drøfter 
de centrale begreber i organiserings- og serviceringsindsatsen, samt giver deres input til, 
hvordan vi bedst sikrer, at arbejdet forankres i de forskellige bestyrelser.  
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.5. Mødeplan for FU- og HB-møder fra april 2021, til beslutning 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at træffe beslutning om at holde HB’s første konstituerende 
møde onsdag den 19. og torsdag den 20. maj 2021. 
Herudover indstiller FU til HB at træffe den foreløbige beslutning om den øvrige mødeplan for 
den kommende delegeretmødeperiode. 
 
Sagsfremstilling: Følgende fremgår af HB’s forretningsorden § 1 stk. 3: 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/optimer-din-forretning-som-freelancer-eller-selvstaendig
https://journalistforbundet.dk/nyhed/saadan-optimerer-du-din-jobsoegning
https://ajks.dk/rekruttering-virksomheder-0
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”Ordinære hovedbestyrelsesmøder varsles på forbundskalenderen, der skal forelægges i 
udkast for hovedbestyrelsen senest på det sidste møde i hver valgperioder for den 
efterfølgende valgperiode. Mødeplanen vedtages endeligt af den ny konstituerede 
hovedbestyrelse…” 
 
I henhold til DJ’s vedtægter § 26 stk. 2 sammenkaldes hovedbestyrelsen så ofte, som 
formanden finder det påkrævet, eller efter ønske af mindst seks HB-medlemmer. 
 
HB’s konstituerende møde: 
HB har besluttet at fravige at konstituere FU på et møde i umiddelbar forlængelse af 
delegeretmødet. Det indstilles derfor, at HB’s konstituerende møde lægges onsdag den 19. 
og torsdag den 20. maj 2021. 
 
HB’s øvrige mødeplan: 
Oprindeligt var der for den indeværende periode planlagt i alt cirka 8 mødedage om året 
fordelt på 2 stk. 2-dags møder og 4 stk. ét-dags-møder.  
På grund af coronakrisen, udskiftninger i formandskabet, ekstraordinært delegeretmøde mv. 
blev der behov for flere og kortere møder. 
 
Samtidigt viste coronakrisen, at det er muligt og endda en betydelig fordel at kunne holde 
kortere online-møder til behandling af visse typer af sager. 
 
I det nedenstående udkast lægges der derfor op til en kombination af 2-dages fysiske møder 
i dagtimerne og kortere online-møder, der begynder kl. 19. 
 
Debat: Der er både fordele og ulemper ved online-møder. 
 
Den 19. og 20. maj kan alle ikke. Flyttes til mandag den 17. og tirsdag den 18. maj. 
 
Den nyvalgte hovedbestyrelse tager stilling til placering af delegeretmødet. 
Flere opfordrede til, at delegeretmødet fastholdes som et to-dages møde. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz ønskede ført til referat, at den kommende hovedbestyrelse skal 
drøfte, hvordan HB-møderne skal tilrettelægges. 
 
Beslutning: Det konstituerende HB-møde lægges mandag den 17. og tirsdag den 18. maj 
2021. Den kommende hovedbestyrelse drøfter, hvordan og hvornår møderne lægges. 
 
 

5.6. Pressefotograferne, specialgruppe, til orientering 
 

 Indstilling: HB orienteres om, at Pressefotografforbundet ønsker at sætte processen med at 
blive specialgruppe på pause. 
 
Sagsfremstilling: På sin generalforsamling i november 2020 besluttede Pressefotograf-
forbundet, PF, at ansøge HB om at overgå fra at være en specialforening til en special-
gruppe. 
 
Efter behandling i FU og HB har der været en høring blandt de øvrige specialgrupper. 
Der har desuden været møder mellem PF og DJ samt de berørte specialgrupper: 
Freelancegruppen, DJ Fotograferne og Film- & TV-gruppen. 
 
På møderne er der opnået enighed om et notat vedrørende PF’s overgang fra special-
forening til specialgruppe. 
 
På et bestyrelsesmøde i PF den 11. marts har man imidlertid besluttet, at man først ønsker at 
gå videre med processen, hvis indholdet af notatet kan godkendes på den kommende 
ordinære generalforsamling i PF til november. 
 
PF-formand Sisse Stroyer skriver således til DJ: ”…Bestyrelsen fandt, at det var bedst at 
have baglandet med til næstkommende generalforsamling, hvor vi ønsker notatet 
præsenteret til afstemning blandt medlemmerne. …” 



   

  14/15 

 
På den baggrund er det ikke aktuelt at bringe forslaget op i FU, HB og til det kommende 
delegeretmøde. 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.7. Godtgørelse for fagligt arbejde, forslag fra arbejdsgruppe (eftersendes) 
 

 Indstilling: HB drøfter og beslutter det nedenstående vedrørende godtgørelse for fagligt 
arbejde. 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet den 30. november-1. december 2020 blev det besluttet at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme frem til en ny eller justeret model for godt-
gørelse for fagligt arbejde. 
 
Arbejdsgruppen består af Sus Falch, Anders Stoffer og Johnny Frederiksen bistået af Peter 
Reich og Hans Jørgen Dybro fra sekretariatet. 
 
Arbejdsgruppen indstiller følgende til beslutning i HB: 
 
1.  Menige FU-medlemmer: Det indstilles til beslutning i HB, at det faste honorar til menige 

FU-medlemmer, som fremgår af vedtægternes § 27 stk. 1, fra og med den kommende 
delegeretmødeperiode udelukkende udgøres af en tidsbaseret godtgørelse på lige fod 
med øvrige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, og altså ikke suppleres af et fast 
honorar. 
 

2. Et enklere system for godtgørelse af fagligt arbejde: Arbejdsgruppen indstiller 
desuden, at arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde og fremkommer med et forslag til HB til 
et system for godtgørelse af fagligt arbejde, som både dækker rimeligt og bredt, og som 
er enkelt i administration. 
Arbejdsgruppen vil dermed kunne bygge videre på den oparbejdede indsigt.  

 
3. Udvikling af en IT-løsning til håndtering af godtgørelsen: Det indstilles, at der 

udvikles den nødvendige IT-løsning (formentlig i det nye CRM-system), som kan sikre en 
enklere administration af behandlingen af godtgørelsen.  
 
I en fremtidig administration af godtgørelsen bør det indgå, at der skal være en ufravigelig 
deadline for, hvornår en mødedeltager senest skal have indgivet sin anmodning om at få 
godtgørelse for at kunne modtage den.  
Dette skal sikre, at økonomiafdelingen ikke skal efterbehandle godtgørelser for et møde 
længe efter dets afholdelse – endda helt ind i det næste regnskabsår. 
Deadline bør eksempelvis være senest 14 dage efter mødetidspunktet. 
 
IT-systemet og tidsfristen vil desuden være en forudsætning for en fremtidig 
offentliggørelse af de udbetalte godtgørelser. 
 

Note: Vedtægternes § 17. Tabt arbejdsfortjeneste  
Stk. 1. Medlemmer, som kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

deltagelse i centralt indkaldte faglige aktiviteter, er berettiget til at få dækket tabet. For 
freelancere fastsættes tabet til den gennemsnitlige timeløn ifølge forbundets lønstatistik 
for ansatte. De præcise retningslinjer udformes af hovedbestyrelsen. 

 
Debat: Sus Falch, Johnny Frederiksen og Anders Stoffer uddybede indstillingen. 
 
Anne Anthonsen: Slå på tromme for, at gruppen skal arbejde videre, og at der bliver større 
ligestilling og en bredere godtgørelse. For ellers mister vi aktive medlemmer. 
 
Beslutning: Godkendt. 
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5.8. TV 2 Regionerne, overenskomst, til efterretning 

 
 Indstilling: Til efterretning. Blev godkendt med skriftlig høring i HB.  

 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.9. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling: Liste over tidligere beslutninger samt en kort status på emnet, til efterretning. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.10. Evaluering af HB’s arbejde, Lukket punkt, kun HB-medlemmer 
 

 - 
 
 

5.11. Vejledende vilkår for freelancejournalistik Referatforbud 
 

 Indstilling: Freelance- og selvstændige udvalget indstiller at HB beslutter at regulere 
taksterne for vejledende vilkår for freelancejournalistik m.m.  
 
Beslutning: Godkendt. Oplysningen lægges på DJ’s hjemmeside snarest muligt. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Tak for denne gang til alle. På gensyn på delegeretmødet. 
 

 
 
/DYB 
 


