Protokol for DJ’s delegeretmøde 2021
søndag den 25. april 2021 (online)

Dagsorden
1.

Valg af to dirigenter

Hovedbestyrelsen indstiller at vælge Didde Elnif og Søren Wormslev.
Godkendt.
Dirigenterne konstaterede, at delegeretmødet var rettidigt indkaldt.
Dirigenterne redegjorde desuden for de undtagelser fra vedtægternes bestemmelser
vedrørende delegeretmøder, som var nødvendiggjort af restriktionerne i forbindelse med
corona-epidemien, og som hovedbestyrelsen derfor havde besluttet (jf. særskilt notat på
DJ’s hjemmeside).
Herunder vedrørende dagsordenens punkt 8 f., valg til Ophavsretsfondens bestyrelse.
Her indstiller hovedbestyrelsen, at delegeretmødet beslutter undtagelsesvist at fravige, at
hovedbestyrelsens medlemmer af Ophavsretsfondens bestyrelse vælges på delegeretmødet, og i stedet for bemyndiger hovedbestyrelsen til at vælge disse medlemmer på sit
konstituerende møde efter delegeretmødet.
Dirigenterne bad om de delegeredes godkendelse af disse beslutninger.
Godkendt.

2.

Nedsættelse af valgudvalg og redaktionsudvalg

Valgudvalg:
Hovedbestyrelsen indstiller at vælge Bo Lehm, Jørgen Kjær Mortensen og Henrik Rath.
Godkendt.
Redaktionsudvalg:
Hovedbestyrelsen indstiller at vælge Pernille Mac Dalland og Lene Sarup.
Godkendt.

3.

Hovedbestyrelsens beretning og de fagpolitiske prioriteringer

Formand Tine Johansen fremlagde sin mundtlige beretning, som indgik i debatten sammen
med hovedbestyrelsens skriftlige beretning samt to forslag til udtalelser.
(Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/se-tine-johansens-mundtlige-beretning-fradelegeretmoedet ).

Dirigenterne besluttede at tematisere debatten i fire punkter:
1. Et trygt arbejdsliv, herunder forslag til udtalelse om dagpenge.
2. Et oplyst samfund, herunder forslag til udtalelse om offentlighedsloven
3. Et aktivt fællesskab, og
4. Andet.
1. Et trygt arbejdsliv, herunder forslag til udtalelse om dagpenge
Natascha Tøsse, Foreningen af Billedmedieoversættere (FBO), stillede forslag om tilføjelse
til udtalelse: Første bullet tilføjes ”… kombinatører med forskellige indtægtskilder på et
arbejdsmarked, som bliver mere og mere prekært, er dagpengesystemet blevet udfordret…”
Hovedbestyrelsen godkendte forslaget om tilføjelse, der herefter i sin helhed lyder:
Dagpengesystemet skal fremtidssikres
Dagpengesystemet trænger til en gennemgribende modernisering. Med A-kasserne har vi i
Danmark skabt en helt unik forudsætning for et både fleksibelt og trygt arbejdsmarked.
Et arbejdsmarked, hvor der tages hensyn til arbejdsgivernes ønske om fleksibilitet og
lønmodtagernes behov for tryghed.
Den danske flexicurity-model er misundt i mange andre lande. Ikke desto mindre er vi i disse
år i fuld gang med at sætte modellen over styr. Det sker på to måder:
• I takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig, og flere og flere bliver freelancere, selvstændige og kombinatører med forskellige indkomstkilder på et arbejdsmarked, der
bliver mere og mere prekært, er dagpengesystemet blevet udfordret.
Ved at gøre det langt enklere for disse grupper at blive berettigede til dagpenge, kan
vi fremtidssikre dagpengesystemet. Der bør blandt andet lempes på tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge og på kravene til nedlukning af virksomheden.
• Værdien af dagpengene bliver systematisk udhulet år for år. Den højeste sats er i
øjeblikket 19.322 kroner om måneden, og det betyder, at det for flere og flere ikke
længere er muligt at betale enhver sit, hvis man kommer på dagpenge.
I forbindelse med covid19-pandemien og lønkompensationsordningerne så vi et
enstemmigt Folketing fastslå, at 23.000 kroner om måneden nu er niveauet for at
kunne klare sig. Det bør naturligvis også afspejle sig i dagpengesystemet.
Derfor opfordrer Dansk Journalistforbunds delegeretmøde hermed politikerne til at give
dagpengesystemet et serviceeftersyn. Målet skal være at fremtidssikre en solidarisk ordning,
der er helt afgørende for det danske arbejdsmarked.
Afstemning om udtalelse om dagpenge:
Ja
231
Nej
1
Undlader
14
Godkendt.
2. Et oplyst samfund, herunder forslag til udtalelse om offentlighedsloven
Hovedbestyrelsens forslag til udtalelse om offentlighedsloven:
Offentlighedsloven skal forbedres: Udgangspunktet skal være åbenhed
Den eksisterende offentlighedslov har spillet fallit. Det blev påstået, at den ville give mere
åbenhed, men den har gjort det modsatte.
Det presserende behov for at forbedre loven handler imidlertid ikke blot om at ændre nogle
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enkelte paragraffer. Det handler om principper:
Offentlighed i forvaltningen er, med Folketingets Ombudsmands ord, én af hjørnestenene i
det danske demokrati. ”Det er således et grundlæggende formål med offentlighedsloven at
understøtte befolkningens informationsgrundlag og offentlighedens kontrol med den
offentlige forvaltning, herunder mediernes formidling af information til offentligheden”,
skriver han videre i sin nylige beretning til Folketinget.
Dette grundlæggende formål lever den nuværende offentlighedslov ikke op til.
Dertil har loven for mange og for omfattende undtagelser fra retten til aktindsigt.
Derfor skal loven ændres. Ikke med kosmetiske justeringer uden reel betydning, men med
mærkbare forbedringer af retten til indsigt:
Udgangspunktet for offentlighedsloven skal være åbenhed.
Journalister, forskere og alle andre skal som en selvfølge have indsigt i de faktuelle
oplysninger og faglige vurderinger, som de politiske forslag og beslutninger bygger på.
Og tidsfristerne for aktindsigt skal overholdes. Når det er muligt i mange andre lande,
må det også være muligt i Danmark.
DJ opfordrer til, at offentlighedsloven snarest muligt bliver mærkbart forbedret.
Afstemning om udtalelse om offentlighedslov:
Ja
241
Nej
3
Undlader
7
Godkendt.
3. Et aktivt fællesskab
4. Andet.
Afstemning om hovedbestyrelsens skriftlige beretning, formandens mundtlige
beretning og udtalelserne:
Ja
233
Nej
0
Undlader
17
Godkendt.
Fagpolitiske prioriteringer:
Herefter fremlagde Allan Boye Thulstrup forslaget til de fagpolitiske prioriteringer.
Der blev fremlagt forslag om tilføjelser til niveau 4, de seks konkrete indsatser:
Beskæftigelsen:
Danske Mediestuderende foreslog tilføjelse:
Fokus på dimittendledighed og overgangen fra nyuddannet til medarbejder.
Arbejdslivet:
Thomas Arnbo og Sus Falch, Freelancegruppen, foreslog tilføjelse:
Arbejde for både internt blandt medlemmerne og blandt arbejdsgiverne og andre fagforbund
at udbrede kendskabet til freelanceres og selvstændiges vilkår, herunder at udbrede
kendskabet til eksisterende aftaler og vejledende vilkår.
3.

Anders Stoffer, Ekstra Bladets medarbejderforening, foreslog tilføjelse:
DJ skal granske monopol/kartel-tendenser.
Nanna Sarauw foreslog tilføjelse: Mere fokus på arbejdsforholdene i tv-branchen.
Uddannelse og kompetence:
Mie Hovmark og Rane Rosencrone foreslog tilføjelse:
Arbejde for at øge antallet af kommunikationspraktikstillinger under praktikantaftalen
Kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen
Nanna Sarauw foreslog tilføjelse:
Mere fokus på ledige og deres mulighed for efteruddannelse
Hovedbestyrelsen kunne tiltræde forslagene til tilføjelser.
Forslaget til fagpolitiske prioriteringer lyder herefter i sin helhed:
Niveau 1. Formålsparagraf
(Der er stillet et forslag til ændring af formålsparagraffen til delegeretmødet 2021.
Dette behandles under dagsordenens punkt 6. Vedtægtsændringer)
Niveau 2. Overordnet strategi
DJ vil arbejde for:
1. Et trygt arbejdsliv
DJ forsvarer og forbedrer medlemmernes arbejdsvilkår samt deres sociale og faglige
rettigheder og præger fagenes udvikling.
2. Et oplyst samfund
DJ arbejder for et åbent og oplyst samfund herunder ved at forsvare og forbedre de
grundlæggende demokratiske rettigheder såsom presse- og ytringsfriheden.
3. Et aktivt fællesskab
DJ arbejder for et levende medlemsdemokrati, hvor det er en god oplevelse at
engagere sig i fagligt arbejde, og alle kan vælge mellem et bredt udbud af faglige
netværk og tilbud.
Niveau 3. Fokusområder 2021-2023
Hovedbestyrelsens forslag til fokusområder 2021-2023
- Beskæftigelsen
- Arbejdslivet
- Uddannelse og kompetence
- Faglig identitet og etik
- Et åbent og oplyst samfund
- Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv
Niveau 4. Konkrete indsatser under de seks fokusområder, idekatalog
Beskæftigelsen
- Vi vil arbejde for, at medlemmerne ser nye muligheder på arbejdsmarkedet
- Forbedre dagpengereglerne, så de matcher det moderne arbejdsmarked, herunder at
arbejde politisk for at sikre bedre vilkår for skattemæssigt selvstændige og
kombinatører
- Sikre, at medlemmerne kan få den nødvendige og kvalificerede rådgivning ud fra
deres behov
- Fokus på dimittendledighed og overgangen fra nyuddannet til medarbejder.
4.

Arbejdslivet
- Vi vil arbejde for fleksibel tilbagetrækning
- Arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af deres arbejde
- Aftaledække flest muligt
- Økonomisk tryghed for alle medlemmer
- Lovgivningen sikrer freelance/selvstændige samme rettigheder som fastansatte
- Skabe fundamentet for fællesskaber, netværk og rådgivning medlemmerne imellem.
- Uddanne tillidsrepræsentanter for de medlemmer, som står uden tillidsrepræsentanter
- Arbejde for et trygt arbejdsmiljø for både fastansatte og freelancere/selvstændige
- Arbejde for både internt blandt medlemmerne og blandt arbejdsgiverne og andre
fagforbund at udbrede kendskabet til freelanceres og selvstændiges vilkår, herunder
at udbrede kendskabet til eksisterende aftaler og vejledende vilkår.
- Granske monopol/kartel-tendenser.
- Mere fokus på arbejdsforholdene i tv-branchen.
Uddannelse og kompetence
- Vi vil arbejde for, at grunduddannelser er up to date
- Efteruddannelse af høj kvalitet
- Alle medlemmer skal have reel praktisk og økonomisk mulighed for efter- og
videreuddannelse
- Opkvalificering bliver en kultur
- DJ skal være ekspert på fremtidens medielandskab og arbejdsmarked
- Vi skal hjælpe medlemmerne med at udnytte og omsætte alle hjørner af deres
kompetence
- Arbejde for at mindske stress og øge trivsel blandt studerende og sikre praktikforløb
med kvalitet
og ordentlige forhold
- Tilbagevendende undersøgelse blandt praktikanter, der er ansat på praktikantaftalen
- Arbejde for at øge antallet af kommunikationspraktikstillinger under praktikantaftalen
- Kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen
- Mere fokus på ledige og deres mulighed for efteruddannelse.
Faglige identitet og etik
- Vi vil arbejde for at styrke medlemmernes faglige stolthed og øge deres anseelse i
samfundet
- Øget professionsetik i alle vores fag ved at fremhæve det gode eksempel og ved at
hjælpe medlemmer til at inspirere hinanden
- Vi forsvarer medlemmernes ophavsret og afsøger muligheder for nye aftaler
Et åbent og oplyst samfund
- Vi vil arbejde for fri adgang til information
- Ytringsfrihed for alle
- Ytringssikkerhed – vi bekæmper digital chikane, så alle tør deltage i debatten
- En ny og forbedret offentlighedslov
Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv
- Vi vil udbygge den hjælp, der gives til medlemmer, ifm. seksuel chikane og krænkelser
- Vi vil arbejde for den nødvendige kulturændring, der hvor der er problemer

5.

Afstemning om de fagpolitiske prioriteringer:
Ja
214
Nej
14
Undlader
19
Godkendt.

4.

Årsregnskab 2019 og 2020

Tine Johansen fremlagde årsregnskaberne for 2019 og 2020.
Afstemning om årsregnskaberne:
Ja
223
Nej
3
Undlader
20
Godkendt.

5.

Forslag til vedtagelser

Forslag 5.1.
DJ’s kernefortælling
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Per Schultz-Knudsen fremlagde Hovedbestyrelsens forslag til DJ’s kernefortælling.
Cathrine Reinert stillede forslag om at ændre overskriften:
DJ kæmper for alle medlemmer på medie- og kommunikationsområdet.
Foreningen af Billedmedieoversættere, FBO, foreslog at erstatte ”i forhold til” med ”over for”.
Dette kunne tiltrædes af Hovedbestyrelsen og blev indarbejdet.
Michael Stenvei, JP, foreslog tilføjelse til afsnittet ”I et levende medlemsdemokrati…”:
Vi varetager medlemmernes faglige interesser i forhold til myndigheder og organisation, og vi
kræver ordnede forhold og en udbredt overenskomstdækning.
Bent Stenbakken foreslog sammen med Ekstra Bladet, Nordjyske og Journalisterne i DJ en
tilføjelse til sidst: DJ arbejder for at styrke og beskytte den uafhængige journalistik og dens opgave
og funktion som offentlighedens vagthund.
Der blev stillet ændringsforslag til dette forslag:
”…. som offentlighedens vagthund.” erstattes med ”… i offentlighedens interesse.”
Og der blev stillet ændringsforslag til dette ændringsforslag:
”… i offentlighedens interesse.” erstattes med ”… i offentligheden.”

6.

Afstemning om ændringsforslag vedrørende overskrift:
Ja
69
Nej
157
Undlader
18
Forslag forkastet.
Afstemning om ændringsforslag vedrørende ”… ordnede forhold og en udbredt
overenskomstdækning.”:
Ja
208
Nej
30
Undlader
6
Godkendt. Indarbejdes i det endelige forslag.
Afstemning om ændringsforslag vedrørende ”…at styrke og beskytte den uafhængige
journalistik og dens opgave og funktion i offentlighedens interesse”:
Ja
137
Nej
84
Undlader
26
Godkendt. Indarbejdes i det endelige forslag.
Herefter bortfaldt ændringsforslaget til dette ændringsforslag.
Afstemning om den samlede tilføjelse, der nu lyder: ”DJ arbejder for at styrke og beskytte
den uafhængige journalistik og dens opgave og funktion i offentlighedens interesse.”:
Ja
184
Nej
45
Undlader
19
Godkendt. Indarbejdes i det endelige forslag, der herefter lyder:
Et solidarisk, fagligt fællesskab for alle på medie- og kommunikationsområdet
DJ organiserer løst- og fastansatte, freelancere og selvstændige, studerende og pensionister og
arbejder som fagforening for at sikre alle medlemmer gode arbejds- og uddannelsesvilkår,
herunder social tryghed og en fair aflønning.
I et levende medlemsdemokrati med faglige netværk udgør forbundet et solidarisk fællesskab for
alle og samler alle fagligheder inden for medie- og kommunikationsbranchen. Vi varetager
medlemmernes faglige interesser over for myndigheder og organisationer, og vi kræver ordnede
forhold og en udbredt overenskomstdækning.
Vi ønsker at øge respekten for ophavsret, ytringsfrihed, professionel formidling og alle fagligheder i
DJ. DJ rådgiver, forhandler og skaber netværk til gavn for medlemmerne, og arbejder for, at medlemmerne kan udvikle sig, blandt andet ved hjælp af relevant efteruddannelse og
karriererådgivning.
Vi stræber efter at sikre alle medlemmer et godt og trygt arbejdsmiljø, og vi går forrest i kampen for
et fortsat åbent og oplyst demokratisk samfund båret af presse- og ytringsfrihed og høje etiske
standarder med en saglig og kritisk konstruktiv tilgang.
DJ arbejder for at styrke og beskytte den uafhængige journalistik og dens opgave og funktion i
offentlighedens interesse.

7.

Afstemning om det endelige forslag til DJ’s kernefortælling
Ja
228
Nej
15
Undlader
5
Godkendt.

Forslag 5.2.
Kontingent
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Forslag: Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 9 stk. 1
Der foreslås et uændret kontingent. Men der foreslås et ændret forhold mellem bidraget til forbund og
bidraget til Sikringsfonden: Det foreslås, at af de nuværende 70 kr. pr. fuldt betalende medlem pr.
måned, der i øjeblikket går til Sikringsfonden, skal der fremover gå 50 kr. til Sikringsfonden, mens de
resterende 20 kr. går til DJ’s øvrige regnskab.
Hovedbestyrelsen skal nøje og løbende følge udviklingen i Sikringsfonden med henblik på,
at den fortsat skal kunne opfylde sit formål.
Debat:
Michael Stenvei, JP, stillede ændringsforslag: Der foreslås et uændret kontingent, men at bidraget til
Sikringsfonden nedsættes til 50 kr. pr. fuldt betalende medlem pr. måned. Løbende driftsudgifter er
fremover alene et anliggende for DJ’s øvrige regnskab, uanset størrelsen af det fremtidige bidrag til
Sikringsfonden.
Anders Böye stillede ændringsforslag: Annullere alle betalinger til Sikringsfonden i et år.
Dirigenterne vurderede det sidste forslag som mest vidtgående og satte det til afstemning først.
Afstemning om at annullere alle betalinger til Sikringsfonden i et år:
Ja
31
Nej
118
Undlader
26
Forslaget er forkastet.
Afstemning om at nedsætte bidraget til Sikringsfonden til 50 kr.:
Ja
78
Nej
130
Undlader
37
Forslaget er forkastet
Afstemning om hovedbestyrelsens oprindelige forslag:
Ja
185
Nej
29
Undlader
33
Forslaget er godkendt.
8.

6.

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 6.1.
Formålsparagraf
Forslagsstillere: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz,
Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Johnny Frederiksen, Karen Hedegaard, Maj Munk, Palle Jensen,
Per Schultz-Knudsen, Sebastian Risbøl Jacobsen, Sus Falch, Thilde Høybye.
Nuværende:
§1 stk. 1: Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets
uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en
udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.
Forslag:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet
arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.
Begrundelse:
I forlængelse af arbejdet med DJ’s kernefortælling foreslår arbejdsgruppen, at forbundets formålsparagraf ændres.
Debat:
Jørn Albertus stillede følgende ændringsforslag:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår.
Forbundet skal aktivt arbejde for fagenes interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over
for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.
O-gruppen stillede følgende ændringsforslag:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår.
Forbundet skal aktivt arbejde for fagenes interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over
for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne. Målet er et mere åbent og oplyst
demokratisk samfund.
Medarbejderforeningerne på Ekstra Bladet, Politiken og JP stillede følgende ændringsforslag:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet arbejder for at forbedre fagenes vilkår, for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund samt en udvidelse
af presse- og ytringsfriheden i forhold til lovgivningsmagten og myndighederne samt arbejdsgiverne.
Nils-Christian Nilson stillede følgende ændringsforslag:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet
arbejder aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.
9.

Efter drøftelser med Jørn Albertus, O-gruppen og Ekstra Bladet, Politiken og JP kunne de
tiltræde et ændret forslag fra hovedbestyrelsen:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et
godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår.
Forbundet arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund,
herunder en udvidelse af presse- og ytringsfriheden.
Nils-Christian Nilson fastholdt sit forslag.
Dirigenterne vurderede, at hovedbestyrelsens forslag var det mest vidtgående, og satte dette til
afstemning først.
Afstemning om hovedbestyrelsens justerede forslag til formålsparagraf:
Ja
170
Nej
47
Undlader
27
Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.
Herefter bortfaldt Nils-Christian Nilson’s forslag.

Forslag 6.2.
§ 11. Gruppeforsikring, redaktionel rettelse
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Nuværende:
§ 11, stk. 1. Ledige medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har kontingentnedsættelse,
jf. § 9, stk. 1 eller betaler 1/4 kontingent jf. § 9, stk. 3, får betalt gruppeforsikringen…”
Forslag:
Redaktionel rettelse: ”… eller betaler 1/4 kontingent jf. § 9, stk. 3…” slettes.
Begrundelse:
Redaktionel rettelse: 1/4 kontingent eksisterer ikke længere.
Afstemning:
Ja
Nej
Undlader

203
2
28

Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

10.

Forslag 6.3.
§ 20. Specialgrupper
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Nuværende:
§ 20 stk. 2. Medlemmer skal være medlem af en specialgruppe – hvis en sådan findes – medmindre
de er medlem af en medarbejderforening eller TP jf. § 21, stk. 2. …
Forslag:
§ 20 stk. 2: ” – hvis en sådan findes – ” slettes.
Begrundelse:
Redaktionel rettelse. Hvis ikke man er organisatorisk medlem (O-medlem) af en medarbejderforening, skal man være medlem i en specialgruppe.
Afstemning:
Ja
213
Nej
6
Undlader
12
Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag 6.4.
§ 22. Specialforeninger: Ledere i DJ, observatørpost i hovedbestyrelsen
Forslagsstillere: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Palle Jensen.
Nuværende:
§ 22 stk. 3. Medlemmer af forbundet, der har overordnet personaleansvar samt formelle ansættende
og lønforhandlende beføjelser (herunder overenskomstansatte medlemmer jf. § 19 stk. 7),
skal være medlemmer af specialforeningen Ledere i DJ.
Øvrige medlemmer af forbundet med ledelsesmæssige beføjelser kan anmode om medlemskab af
Ledere i DJ.
Medlemmer af Ledere i DJ har ikke stemmeret til og er ikke valgbare til delegeretmøde og
hovedbestyrelse.
Specialforeningen Ledere i DJ ledes af en bestyrelse, der har ret til en observatørpost til DJ’s
delegeretmøder.
Specialforeningens vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Forslag:
En repræsentant for Ledere i DJ får desuden ret til en observatørpost i hovedbestyrelsen.
Resten af paragraffen er uændret.
Paragraffens 4. punktum lyder herefter: ”Specialforeningen Ledere i DJ ledes af en bestyrelse, der
har ret til en observatørpost til DJ’s delegeretmøder og i hovedbestyrelsen.”
Begrundelse:
Delegeretmødet i 2017 besluttede at oprette specialforeningen Ledere i DJ som samlingsstedet for
11.

de medlemmer af DJ, som har visse ledelsesmæssige beføjelser – men selvsagt uden at have
den formelle ret til at kunne opsige medlemmer af DJ.
Samtidigt blev det besluttet, at medlemmer af Ledere i DJ ikke har stemmeret til og ikke er valgbare
til delegeretmødet og hovedbestyrelsen.
Formanden for Ledere i DJ kan deltage som observatør med taleret på delegeretmødet.
Forslagsstillerne mener, at tiden er inde til, at bestyrelsen for Ledere i DJ kan have en observatørpost i hovedbestyrelsen på linje med de øvrige kredse, grupper og foreninger.
En repræsentant for Ledere i DJ vil naturligvis have den samme tavshedspligt som alle øvrige
observatører og deltagere i hovedbestyrelsens møder.
Beslutningen om oprettelsen af Ledere i DJ har fungeret godt organisatorisk set. Den har betydet,
at eksempelvis overenskomstansatte kommunikationschefer og redaktionschefer kunne træde ud af
den lokale medarbejderforening, og i stedet for have et andet relevant tilhørsforhold i DJ.
Ledere i DJ har i øjeblikket ca. 130 medlemmer.
Debat: Forslagsstillerne meddelte, at forslaget trækkes.
Afstemning: -

Forslag 6.5.
§ 26. Hovedbestyrelsen. Ansættelsesbeføjelse
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Nuværende:
§ 26, stk. 3. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger forbundets øvrige personale.
Ansatte i forbundet kan ikke tillige beklæde bestyrelses- eller kredsbestyrelsesposter.
Forslag:
§ 26, stk. 3. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger forbundets øverste administrative leder.
Ansatte i forbundet kan ikke tillige beklæde bestyrelses- eller kredsbestyrelsesposter.
Begrundelse:
Forslaget formaliserer den praksis, der har været i flere år: At hovedbestyrelsen ansætter den
øverste administrative leder (pt. sekretariatschefen), og at man har uddelegeret til vedkommende at
have beføjelsen til selv og igennem sin ledergruppe at ansætte det øvrige personale i sekretariatet.
Herved fastslås, at forbindelsen mellem det politiske og det administrative niveau går igennem den
øverste administrative leder.
Afstemning:
Ja
Nej
Undlader

208
4
23

Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

12.

Forslag 6.6.
§ 28. Tegningsret
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Nuværende:
§ 28, stk. 1. I de løbende forretninger kan direktøren, økonomichefen eller dennes stedfortræder
tegne forbundet, mens der …
Forslag:
”Direktøren” rettes til ”den øverste administrative leder”.
Begrundelse:
DJ’s øverste administrative leder har pt. ikke titel af direktør, men af sekretariatschef.
For at gøre vedtægterne uafhængige af titel, erstattes det med ”den øverste administrative leder”.
Afstemning:
Ja
Nej
Undlader

214
3
13

Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag 6.7.
F. bilag 6. Fagligt Forum
Forslagsstillere: Hovedbestyrelsen
Nuværende:
DJ’s vedtægter bilag 6. Fagligt Forum
Forslag:
Fagligt Forum ændres til Fagligt stævne.
Begrundelse: Redaktionel ændring.
Afstemning:
Ja
Nej
Undlader

196
16
22

Vedtaget med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

13.

7.

Budget 2021 og budgetramme 2022

Tine Johansen fremlagde budget for 2021 og budgetramme for 2022.
Afstemning om budget:
Ja
216
Nej
3
Undlader
17
Godkendt.

8.

Valg

a.

Formand
Valgt blev: Tine Johansen

b.

Næstformand
Valgt blev: Allan Boye Thulstrup

c.

13 medlemmer af hovedbestyrelsen
Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen (stemmetal):
Elisabeth Hamerik Schwarz
178
Henrik Vilmar
167
Mie Hovmark
159
Per Schultz-Knudsen
155
Lisbeth Kiel
153
Anders Stoffer
151
Frederik M. Juel
146
Palle Jensen
133
Johnny Frederiksen
120
Rane von Benzon
116
Benjamin Rothenborg Vibe
114
Sus Falch
110
Signe Goldmann
108
Følgende blev ikke valgt (stemmetal):
Elisabeth Schioldann von Eyben
75
Pari Khadem
22

d.

6 suppleanter til hovedbestyrelsen
Valgt blev i prioriteret rækkefølge (stemmetal):
1. Jørgen Laurvig
131
2. Mathilde Hougaard Boesen
126
3. Lene Rimestad *
126
4. Elisabeth von Eyben
98
5. Birger Lund
52
6. Nils-Christian Nilson
48

14.

Følgende blev ikke valgt (stemmetal):
Klaus Bach
Anders Böye
Nina Holm
Jesper Kappel Larsen

36
31
31
23

*) Stemmelighed mellem nr. 2 og 3.
Lene Rimestad godkendte en placering som nr. 3 uden ny afstemning.
e.

Revisor, faglig revisor og faglig revisorsuppleant
Valgt blev:
Revisor:
Revisionsinstituttet
Faglig revisor:
Tonny Foghmar
Faglig revisor suppleant: Karen Hedegaard

f.

Ophavsretsfondsbestyrelse
Delegeretmødet besluttede under dagsordenens punkt 1 undtagelsesvist at fravige,
at hovedbestyrelsens medlemmer af Ophavsretsfondens bestyrelse vælges på
delegeretmødet, og i stedet for bemyndige hovedbestyrelsen til at vælge disse
medlemmer på sit konstituerende møde efter delegeretmødet.

Protokollen bekræftes af delegeretmødets dirigenter:
Dato

Didde Elnif

Søren Wormslev

/DYB

15.

