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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Godkendt.  

 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Sus Falch: Vedr. punkt 5.7.: Anne Anthonsen rettes til Anne Anthon Andersen. 
 
Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: Der er gennemført en del generalforsamlinger i kredse, grupper og 
foreninger. Tillykke til de valgte og genvalgte. 
 
HB har i går og i formiddag gennemført et seminar, som blandt andet drejede sig om 
konstituering af udvalg og repræsentationer. Det er udmundet i den eftersendte indstilling, 
der behandles under punkt 3.2. 
 
DJ’s største arbejdsgivermodpart, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, er over-
gået til Dansk Erhverv. Brancheorganisationen Danske Medier forbliver selvstændig. 
Vi vurderer betydningen af dette. 
 
A-kassen AJKS holdt delegeretmøde lørdag den 8. maj. Tine Johansen genvalgt som 
formand. Desuden blev Allan Boye Thulstrup, Benjamin Vibe, Karen Hedegaard og 
Frederik M. Juel valgt til bestyrelsen. 
 
I Mediernes Pension har Tine Johansen overtaget formandsposten efter Thomas Rønnow, 
DMA. 
 

19.05.2020 
 

Referat GODKENDT, web 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 13.00 
 

Sted HB-medlemmerne: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K 
HB-observatører m.fl.: Online. 
 

HB 
 

Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Frederik M. Juel, Henrik Friis Vilmar, Johnny 
Frederiksen, Lisbeth Kiel, Mie Hovmark, Palle Jensen, Per Schultz-
Knudsen, Rane von Benzon, Signe Goldmann, Sus Falch.  
 

Dirigent 
 

Per Schultz-Knudsen  

HB-observatører  
 

Maj Munk (K1), Dorte Kildegaard (K2), Steffen Lilmoes (K3), Torben Duch 
Holm (K6), Silja Smith (KFyn), Peter Thornvig (Foto), Nikolaj Søndergaard 
(Kom), Simon Boertmann Brüel (FBO), Birger Lund (FTV), Jette Marinus 
(Jour), Sisse Stroyer (PF), Elisabeth von Eyben (VIF), Christian Lindhardt 
(Journalisten) 
 

Sekretariatet 
 

Sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomichef 
Peter Reich, Hans Jørgen Dybro (ref.) 
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DJ’s FU har med prokura fra HB godkendt en fravigelse fra det ansættelsesstop, som har 
været gældende siden efteråret 2019: Der genbesættes to stillinger, der er blevet ledige i 
hhv. Team Arbejdsliv og Kommunikations-afdelingen. Stillingerne er opslået i øjeblikket. 
 
EU’s ophavsretsdirektiv er i øjeblikket ved at blive implementeret i dansk lovgivning.  
Den første del af ændringerne af den danske ophavsretslov forventes at blive færdig-
behandlet og vedtaget i Folketinget den 3. juni. 
 
I nat aftalte et flertal i Folketinget en genåbningsplan. I DJ vil vi vurdere betydningen af 
den, og snarest muligt melde ud om mulighederne for igen at kunne holde møder mv. i DJ. 
 
Lovforslag om større offentlighed om rigsretten mod Inger Støjberg: DJ har afgivet 
høringssvar, hvor vi støtter større åbenhed og offentlighed i rigsretssager. 
 
Peter Thornvig: DJ og Copydan arbejder på at få svar fra myndighederne, om det har 
betydning for medlemmers ret til corona-støtte, hvis man også har modtaget ophavsrets-
midler. 
 
Allan Boye Thulstrup: Pressens Uddannelsesfond har besluttet at hæve støtten til 
efteruddannelseskurser med 50 procent frem til juni 2022. 
 
Der har været Store Matchdag på journalistuddannelserne. Vi vurderer sammen med de 
studerende, hvordan det er gået. 
 
DJ’s undersøgelse af de fagligt aktives eventuelle oplevelser af krænkelser og chikane 
udsendes meget snart. 
 
EU-kommissionens forslag vedr. ændring af konkurrencereglerne for at sikre selvstændige 
ret til kollektive aftale: Vi følger sagen meget nøje. 
 
 

3.  Politiske sager til beslutning 
 

3.1. Opfølgning på delegeretmødet den 25. april 2021  
 

 Indstilling: HB følger op på gennemførelsen af Delegeretmøde 2021 
 
Sagsfremstilling: Vedhæftet følgende bilag: 
3.1.1. Protokol, til orientering: Godkendt af delegeretmødets dirigenter. 
 
3.1.2. Fortegnelse over delegeretmødets beslutninger: Til orientering og opfølgning. 
 
3.1.2.1. DJ’s fagpolitiske prioriteringer 2021-2023: Til opfølgning. 
 
3.1.3. DJ’s vedtægter, til godkendelse: 
Vedtægterne er revideret på baggrund af delegeretmødets beslutninger. 
Ændringerne er fremhævet med rødt. Læs de besluttede vedtægtsændringer, som 
fremgår af protokollen side 9-13. FU indstiller dem til godkendelse i HB. 
 
3.1.4. HB’s forretningsorden, til godkendelse. 
 
Se desuden https://journalistforbundet.dk/delegeretmoede  
 
 

 3.1.1. Protokol, godkendt af dirigenter, til orientering 
 

 Til orientering. 
 
 

 3.1.2. Delegeretmødets beslutninger, til orientering 
 

 Til orientering. 

https://journalistforbundet.dk/delegeretmoede
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 3.1.3. DJ’s vedtægter, til godkendelse 
 

 Beslutning: Godkendt. 
 
 

 3.1.4. HB’s forretningsorden, til godkendelse 
 

 Debat: Anders Stoffer: Vedr. § 6 stk. 2: 1. og eventuelt også 2. suppleanten bør også 
modtage materialet, som vedkommende nemmere vil kunne træde ind i HB, hvis det bliver 
nødvendigt. 
 
Palle Jensen: Hvis HB-observatører deltager online, er der ikke noget til hinder for, at 
Grønlandskredsens repræsentant også kan deltage. 
 
Beslutning: FU behandler forslagene og indstiller en revideret forretningsorden til 
godkendelse på et kommende HB-møde. 
 
 

3.2. Konstituering af udvalg, repræsentationer mv.  
 

 Indstilling: HB beslutter sin konstituering af udvalg, repræsentationer mv. 
 
Sagsfremstilling: På sit første møde efter et delegeretmøde skal hovedbestyrelsen i 
henhold til forretningsordenen § 7 beslutte en konstituering af HB’s underudvalg, 
eventuelle arbejdsgrupper samt DJ’s repræsentation i en række eksterne udvalg, nævn og 
bestyrelser. 
 
På sit seminar den 17.-18. maj vil HB arbejde med indstillingen til denne konstituering,  
som derefter fremlægges og besluttes på HB-mødet den 18. maj. 
 
Indstillingen med den konkrete konstituering vil derfor først blive eftersendt umiddelbart 
inden HB-mødet. 
 
Debat: Tine Johansen uddybede og gennemgik indstillingen: De 3 overordnede strategier 
i de fagpolitiske prioriteringer er grundlaget for de 3 underudvalg under HB: 1. Et trygt 
arbejdsliv, 2. Et åbent og oplyst samfund, og 3. Et aktivt fællesskab. Det er dog muligt, at 
udvalgene får nogle mere mundrette navne. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
Note: Efter behandlingen på HB-mødet har Nikolaj Søndergaard, DJ Kommunikation, 
indstillet, at specialgruppens næstformand Mie Bertelsen erstatter ham i DMJX’s advisory 
board for kommunikationsuddannelsen. 
 
 

3.3. HB’s mødeplan 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at træffe beslutning om HB’s mødeplan for den kommende 
delegeretmødeperiode, herunder tidspunktet for delegeretmødet 2023. 
 
Sagsfremstilling: Følgende fremgår af HB’s forretningsorden § 1 stk. 3: ”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. 
 
I den netop afsluttede delegeretmødeperiode var der oprindeligt planlagt i alt cirka 8 
mødedage om året fordelt på 2 stk. 2-dags møder og 4 stk. ét-dags-møder.  
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På grund af coronakrisen, udskiftninger i formandskabet, ekstraordinært delegeretmøde 
mv. blev der behov for flere og kortere møder. 
 
Coronakrisen viste, at det er muligt og endda en fordel at kunne holde kortere online-
møder til behandling af visse typer af sager. 
Nogle har dog nævnt, at man ovenpå en lang periode med mange online-møder vil 
prioritere aldrig mere at holde den type af møder og altid igen mødes fysisk.  
 
Plan A: Kombination af fysisk og online 
Der indstilles hermed et forslag til en mødeplan med en kombination af 2-dages fysiske 
møder i dagtimerne og enkelte kortere online-møder, der begynder kl. 19. 
 
Alternativ 1: Udelukkende fysiske møder. 
 
Alternativ 2: HB afprøver Plan A med online-mødet den 14. oktober. 
Herefter tager HB stilling til på sit næste møde den 24.-25. november, om der skal ændres 
i mødeplanen. 
 
Debat: Overvejende tilslutning til alternativ 1 jf. bilag 3.3.2., udelukkende fysiske møder. 
 
(Det bemærkes, at der i bilaget ved en fejl var anført, at HB-mødet den 31. maj 2022 var 
et online-møde. Det skal også være et fysisk møde). 
 
Dorte Kildegaard: Man kan gerne operere med en hybrid-model, hvor HB-observatører 
fortsat kan vælge at deltage online. 
 
Henrik Friis Vilmar meddelte, at medlemmer i hans bagland kunne ønske sig, at 
delegeretmødet bliver lagt på to hverdage. 
 
Andre indvendte, at kombinationen af en hverdag og en weekenddag var et passende 
kompromis. 
 
Beslutning: Alternativ 1 godkendt med følgende mødedage: 
 
2021 man. 17.-18. maj HB-seminar: Indføring i bestyrelsesarbejde 

Velkomst- og afskedsmiddag. 
  
 tirs. 18. maj Evaluering og opfølgning på delegeretmøde. 
  Konstituering af udvalg og repræsentation. 
 
 man. 23.-24. aug. Fagpolitiske prioriteringer: 

Planlægning af periodens arbejde i HB, udvalg mv. 
Førstebehandling af budgetskitse 2022 

 
 ult. september Fagligt Stævne (2 dage) 
 
 tors. 14. oktober Andenbehandling af budgetskitse 2022 
 
 ons. 15. dec. Godkendelse af budget 2022 
 
2022 ons. 23. marts Møde 
 
 tirs. 31. maj Møde 
 
 tirs. 30.-31. aug. Førstebehandling af budgetskitse 2023 

 
 ult. september Fagligt Stævne (én dag) 
 
 tirs. 11. oktober Andenbehandling af budgetskitse 2023 

 
 søn. 6.-7. nov. DJ’s Fagfestival 
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 tirs. 13.-14. dec. Oplæg til DEL’23 
Godkendelse af budget 2023 

 
2023 tirs. 21. februar Foreløbig godkendelse af oplæg til DEL’23. 
 
 ons. 29.-30. marts Godkendelse af oplæg til DEL’23. 
 
 søn. 23.-24. april  Delegeretmøde 2023 
  
 ons. 24.-25. maj Konstituering af udvalg og repræsentation mv. 
 
Der udsendes kalenderinvitationer til HB-medlemmer og -observatører. 
 
Det kommende delegeretmøde holdes søndag den 23. og mandag den 24. april 2023. 
 
 

4. Politiske sager til drøftelse/efterretning 
 

4.1. DEL’21: Evaluering af gennemførelsen, form og indhold mv. (ikke bilag) 
 

 Debat: Tine Johansen: Under de givne omstændigheder gik det godt. 
 
Johnny Frederiksen: Det er betænkeligt at benytte et system, der er knyttet til Amazon.  
 
Nikolaj Søndergaard: De fagpolitiske prioriteringer fik ikke en rimelig behandling.  
De forslag til tilføjelser til idékataloget blev alle uden prioritering godkendt og vedtaget. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

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

5.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, nøgletal, til orientering, Ref.forbud  
 

 Indstilling: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 til orientering og godkendelse. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.2. Beskæftigelsesindsatsen, til orientering (ikke bilag) 
 

 Allan Boye Thulstrup orienterede om beskæftigelsessituationen. Ledigheden i DJ’s gruppe 
i AJKS er 9,6 procent. 
I maj 2020 var den oppe på 11 procent, mens den i maj 2019 kun var 6,9 procent. 
 
Hjælpepakkerne vil blive udfaset i løbet af de kommende måneder. Det er usikkert, 
hvordan det vil påvirke ledigheden. 
 
DJ prioriterer tilbuddet om karrieresamtaler. Og der er så småt ved at komme gang i 
jobmarkedet igen. 
 
Sus Falch: Der er desværre et mørketal i ledigheden, da der er mange selvstændige og 
freelancere, som ikke er medlemmer af en a-kasse.  
I Freelancegruppens bestyrelse vil vi drøfte nogle forslag, der kan afhjælpe dette, og 
fremlægge disse for DJ med ønske om, at de bliver bragt videre til politikerne. 
Mørketallet kan undersøges og belyses i den arbejdslivsundersøgelse, der skal laves om 
freelancere og selvstændige. 
 
Udbredt opbakning til dette. Allan Boye Thulstrup gav tilsagn om at komme videre med 
arbejdslivsundersøgelsen. 
 
Beslutning: Til orientering. 
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5.3. Fagligt Stævne 2021, til beslutning 
 

 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at udvide Fagligt Stævne 2021 til 
afvikling over to dage med festmiddag og fejring af 60 året for etableringen af DJ ved at 
afsætte 200.000 kr. fra besparelsen ved at afvikle delegeretmødet digitalt i år. Og at der 
bevilges 75.000 kr. fra jubilæumspuljen til at festligholde 60-året med DJs tillidsvalgte. 
 
Det forventes og tilstræbes ikke, at hele det bevilgede budget aktiveres. Hovedbestyrelsen 
vil blive forelagt et revideret budget, så snart der er indhentet tilbud på lokaler, forplejning 
og program til den besluttede afviklingsform og budgetramme. 
 
Sagsfremstilling: Der er afsat 800.000 kr. til afholdes af Fagligt Stævne for forbundets 
frivillige til efteråret. For at udvide programmet til to dage, vurderes det at budgettet bør 
hæves til 1.000.000 kr. 
 
Hvis alle inviterede vælger at deltage, skal 483 billetter finansieres af DJ. På baggrund af 
fremmødeprocenter fra Fagligt Forum og Tillidsmandsstævnerne forventes det, at ikke 
over 400 deltager i det nye faglige stævne. Men det er målsætningen, at flest muligt 
deltager. 
 
Stævnet skulle være afviklet for første gang 4. september 2020, men måtte aflyses som 
følge af covid-19-pandemien. Der blev i stedet afholdt en række digitale møder for et 
samlet beløb i omegnen af 50.000 kr. 
 
Efter delegeretmødet måtte afvikles digitalt, ligger der en besparelse i DJs budget, som 
kan bringes i spil til finansiering af en udvidelse af Fagligt Stævne i år. Det foreslås 
desuden at afsætte 75.000 kr. fra jubilæumspuljen for at festligholde forbundets 60 år med 
de tillidsvalgte. 
 
Fagligt Stævne planlægges afholdt på to hverdage (torsdag-fredag) mod slutningen af 
september eller start oktober afhængigt af ledige lokaler. 
Fagligt Stævne 2022 og fremefter vil igen afvikles på en enkelt dag. 
 
Debat: Stor opbakning. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5.4. Opfølgning på div. tidligere beslutninger, til orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 - 
 
 
 
/DYB 
 
 


