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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Mie Hovmark: Efterspurgte emnet om organisering og fastholdelse på dagsordenen. 

Hun bad desuden om, at navneforkortelserne i indstillingerne blev skrevet helt ud. 
 
Allan Boye Thulstrup: FU har på sit seneste møde besluttet, at det vil være hensigts-
mæssigt at flytte punktet til HB’s marts-møde, forbi man på den måde kan få februar-
optaget af studerende med i evalueringen. 
 
Godkendt. 
 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen:  
Orienterede om indholdet af et kort, lukket møde, som HB-medlemmerne havde 
umiddelbart inden HB-mødet. Det drejede sig om en sag i Kommunikation & Sprog, se 
https://kommunikationogsprog.dk/nyheder/forbundets-direkt%C3%B8r-fratr%C3%A5dt-
med-%C3%B8jeblikkelig-virkning  
 
Beskæftigelse: Ledigheden er faldet til 5 procent. Der var en eksplosiv stigning i forbindelse 
med den første nedlukning. Faldet har været tilsvarende drastisk og ledigheden er nu 
lavere, end den var inden nedlukningen. Det er glædeligt. Men det kan være så meget 
desto sværere for den enkelte, som fortsat er ledig. 
 
Cavling: I sidste uge offentliggjorde Cavling-komiteen fire nominerede projekter, se 
https://journalistforbundet.dk/nyhed/fire-nominerede-projekter-i-spil-til-cavlingprisen-2021  
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Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, 
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Maj Munk (K1), Dorte Kildegaard (K2), Steffen Lilmoes (K3), Helle Veel 
(K4), Silja Smith (KFyn), Dorte Bak (Blog), Tonny Foghmar (Foto), 
Nikolaj Søndergaard (Kom), Birger Lund (FTV), Anne Anthon Andersen 
(FLG), Sisse Stroyer (PF), Janne Høgshøj (VIF), Christian Lindhardt 
(Fagbladet Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.), Marianne 
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https://kommunikationogsprog.dk/nyheder/forbundets-direkt%C3%B8r-fratr%C3%A5dt-med-%C3%B8jeblikkelig-virkning
https://kommunikationogsprog.dk/nyheder/forbundets-direkt%C3%B8r-fratr%C3%A5dt-med-%C3%B8jeblikkelig-virkning
https://journalistforbundet.dk/nyhed/fire-nominerede-projekter-i-spil-til-cavlingprisen-2021
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Nobels Fredspris: I fredags, som også var FN’s menneskerettighedsdag, uddelte 
Nobelkomiteen i Oslo sin fredspris til to journalister, se 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/172818-press-release-norwegian/  
 
Krænkende adfærd på medie- og kommunikationsarbejdspladser: DJ’s sekretariat har 
skruet op for rådgivningen på dette område og sammen med nogle øvrige tiltag. 
Debatten har på det seneste handlet både om selve krænkelserne, og også om medie-
ledelsernes håndtering, eller mangel på samme. Det er godt, at det er en samtale, der 
forhåbentligt fortsætter så længe, der er behov for det. 
 
Stregen i sandet, kampagne mod grænseoverskridende adfærd: DJ deltager sammen med 
en række andre organisationer, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/saet-en-streg-i-
sandet-over-graenseoverskridende-adfaerd  
 
Udskudte dagsordenspunkter: Dette møde er desværre online, og derfor besluttede FU at 
udskyde nogle af de planlagte punkter til det næste møde. Det er som nævnt i indledningen: 
Organisering, justering af HB’s forretningsorden, orientering om ophavsret, og orientering 
om DJ’s internationale arbejde. 
 
Pressefotograferne: Deltog i PF’s generalforsamling, hvor man blandt andet debatterede, 
om PF skulle overgå fra at være en specialforening og til at være en specialgruppe. 
Beslutningen blev, at man fortsætter som specialforening.  
 
Flere udgivere og chefredaktører har på det seneste været indkaldt til samtale med Politiets 
Efterretningstjeneste, PET, og Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, om eventuel offentlig-
gørelse af fortrolige oplysninger. Det kan ikke tolkes som andet end et forsøg på at 
intimidere medierne. Se https://journalisten.dk/danske-medier-om-spionchefers-opkald-til-
mediehuse-trusler-hoerer-ikke-hjemme-i-et-demokrati/  
 
Allan Boye Thulstrup: 
Beskæftigelsen er kommet op i gear. Men corona-situationen ser desværre truende ud. 
Hvis der bliver behov for hjælpepakker mv., så vil vi igen arbejde for, at vores medlemmer 
bliver godt dækket af hjælpepakker. Kontakt os derfor gerne, hvis I får kendskab til, at der 
er medlemmer, der bliver ramt af restriktionerne. 
 
EU-kommissionen kom i sidste uge med to gode udspil, hvoraf det ene kan få særlig god 
betydning for DJ’s medlemmer: For det første et forslag til guidelines vedrørende 
fortolkningen af konkurrencelovgivningen. Det er et skridt i den helt rigtige retning, der vil 
betyde, at DJ får mulighed for at kunne forhandle og indgå kollektive aftaler på vegne af 
freelancere og selvstændige. Se https://journalistforbundet.dk/nyhed/nye-toner-fra-eu-er-et-
kaempe-skridt-fremad-selvstaendige  
For det andet et forslag til et direktiv om platform-arbejde, som også er meget interessant, 
men som ikke endnu vil have så stor betydning for DJ’s medlemmer. 
Begge forslag ligger her: https://denmark.representation.ec.europa.eu/news/pakke-om-
arbejdsvilkar-2021-12-09_da  
I DJ vil vi holde møde med repræsentanter fra de relevante specialgrupper mv. i januar eller 
begyndelsen af februar til en orientering om emnet.  
 
Og i sammenhæng med dette: Beskæftigelsesministeren annoncerede for et stykke tid 
siden, at regeringen ønsker at indføre en såkaldt formodningsregel: En bestemmelse om, at 
hvis ikke det klart kan godtgøres, at en person er ægte selvstændig, så formoder man, at 
vedkommende er lønmodtager – og dermed med mulighed for og ret til at kunne forhandle 
kollektive aftaler mv. på vegne af vedkommende. 
Derfor er der nu en teknisk arbejdsgruppe i Beskæftigelsesministeriet med deltagelse af 
bl.a. AC og FH. DJ deltager i den baggrundsgruppe, som AC har nedsat. 
 
EU-parlamentet har fornyeligt vedtaget to forslag, der er fremsat af Kommissionen og som 
skal behandles videre i Ministerrådet: Digital services Act (DSA) og Digital Market Act 
(DMA). De to forslag vil først og fremmest have stor betydning for at kunne sætte nogle 
bedre rammer for techgiganternes dominans. 
 
Vi arbejder for at føre influenter-etiske retningslinjer ud i livet. Herunder at etablere et nævn 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/172818-press-release-norwegian/
https://journalistforbundet.dk/nyhed/saet-en-streg-i-sandet-over-graenseoverskridende-adfaerd
https://journalistforbundet.dk/nyhed/saet-en-streg-i-sandet-over-graenseoverskridende-adfaerd
https://journalisten.dk/danske-medier-om-spionchefers-opkald-til-mediehuse-trusler-hoerer-ikke-hjemme-i-et-demokrati/
https://journalisten.dk/danske-medier-om-spionchefers-opkald-til-mediehuse-trusler-hoerer-ikke-hjemme-i-et-demokrati/
https://journalistforbundet.dk/nyhed/nye-toner-fra-eu-er-et-kaempe-skridt-fremad-selvstaendige
https://journalistforbundet.dk/nyhed/nye-toner-fra-eu-er-et-kaempe-skridt-fremad-selvstaendige
https://denmark.representation.ec.europa.eu/news/pakke-om-arbejdsvilkar-2021-12-09_da
https://denmark.representation.ec.europa.eu/news/pakke-om-arbejdsvilkar-2021-12-09_da
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i samarbejde med andre organisationer. Allan har sammen med Lisbeth Kiel haft meget 
positive møder med Medierådet for børn og unge, Dansk Erhverv og Kulturministeriet. 
 
Praktikantvejlederuddannelsen: DJ, DMS og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har 
holdt møde om uddannelsen. Der er opbakning til, at den får en opdatering. 
 
Qatar: To norske journalister blev anholdt under en reportagerejse. DJ er i dialog Udenrigs-
ministeriet, Dansk Boldspil Union og det europæiske journalistforbund, EFJ, om at få 
afklaret situationen i landet op til VM i fodbold næste år. 
 
Kvinderådet, som DJ er medlem af, har indstillet Allan Boye Thulstrup til en suppleantplads  
i KVINFO’s bestyrelse. 
 
Sus Falch: Kommentar til beskæftigelsessituationen. Hun har kendskab til, at 3 medlemmer 
er blevet sanktioneret ift. at misse møder med det kommunale Jobcenteret. Til orientering til 
AJKS. 
 
Rane von Benzon: DJ’s udmelding om Qatar kom til at lyde som en boykot af Qatar. Han så 
hellere, at DJ eksempelvis laver en workshop med gode råd til for journalister, der gerne vil 
af sted til Qatar. 
 
Anders Stoffer: Heller ikke enig i DJ’s udmelding om Qatar. Og DBU er ikke en åbenlys 
samarbejdspartner. Tal eventuelt hellere med Danske Sportsjournalister. 
 
Birger Lund: Film- & TV-gruppen har indstiftet en ny pris, Diversitetsprisen, se 
https://www.ekkofilm.dk/artikler/politiker-hylder-diversitet-ved-prisfest/    
 
Karin Mette Thomsen: Det var godt, at HB i sommer fandt de ekstra midler til nogle særlige 
projekter: Film- og tv-området, blogger- og influenter-området og mentorordningen.  
Dels for medlemmerne. Men det gav også medarbejderne en god medarbejderdag i 
september, og det har været inspirerende for de direkte involverede medarbejdere  
i sekretariatet. 
 
I sekretariatet har der desuden været holdt en god og hyggelig julefrokost. 
 
Siden i mandags har sekretariatet været lukket ned igen. Udgangspunktet er, at 
medarbejderne arbejder hjemmefra med de nødvendige undtagelser. 
 
 

3.  Fagpolitiske temaer, til drøftelse 
 

 - 
 

4. Sager til beslutning 
 

4.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik mv., referatforbud 
 

 Indstilling: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 til orientering. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.2. Økonomi: Budget 2022, 3.-behandling og beslutning, referatforbud 
 

 Indstilling: På HB-mødet den 14. oktober 2021 blev 2. udkast til budget 2022 behandlet og 
det blev besluttet, at acceptere et underskud efter kapitalafkast på 377 t.kr. 
 
Budget 2022 er nu opdateret til 3. behandlingen og det indstilles, at godkende det 
opdaterede budget. Underskuddet i det opdaterede budget er 702 t.kr. Dette er inklusiv en 
ekstra bevilling fra Sikringsfonden til webudvikling af Journalisten.dk på 300 t.kr. 
 
Beslutning: Godkendt. 

https://www.ekkofilm.dk/artikler/politiker-hylder-diversitet-ved-prisfest/
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4.3. Nedsat kontingent, beslutning om indtægtsgrænser 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at beslutte en regulering af indtægtsgrænserne for nedsat 
kontingent med virkning fra den 1. januar 2022, så grænsen for 1/6 kontingent er 19.351 kr. 
og grænsen for 1/2 kontingent er 21.295 kr. 
 
Sagsfremstilling: Iflg. DJ’s vedtægter § 9 beslutter HB indtægtsgrænserne for henholdsvis 
1/2 og 1/6 kontingent, se https://journalistforbundet.dk/vedtaegter  
Det indstilles, at indtægtsgrænserne reguleres på følgende måde og med virkning  
fra den 1. januar 2022: 
Grænsen for 1/6 kontingent har fulgt dagpengesatsen.  
Det indstilles derfor, at den reguleres fra de nuværende 19.322 kr. til 19.351 kr. 
 
Grænsen for 1/2 kontingent er nu 21.263 kr. Det indstilles, at den reguleres med den 
samme procentvise stigning som 1/6 kontingent til 21.295 kr.  
 
Debat: Mie Hovmark: Det er tankevækkende, at der er overenskomster med startlønninger, 
der er så lave, at man kan komme på nedsat kontingent. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.4. DJ’s investeringspolitik, referatforbud 
 

 Indstilling: Med udgangspunkt i vedlagte udkast indstilles det til HB at fastlægge en 
investeringspolitik, der kan anvendes ifm. det kommende udbud af bank- og kapital-
forvaltning. 
FU anbefaler, at HB beslutter en investeringspolitik med en højere risiko end i dag for 
derved at få et højere forventet afkast. 
FU indstiller desuden, at HB tager stilling til, om der skal anvendes én eller flere kapital-
forvaltere. 
 
Beslutning: Godkendt at risikoniveauet hæves jf. indstillingen. 
Godkendt at der skal anvendes to eller flere kapitalforvaltere. 
 
 

4.5. Fagbladet Journalisten, udgivelser 2022 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at godkende, at Fagbladet Journalisten udgiver ni magasiner 
i 2022. 
 
Sagsfremstilling: På grund af at fire ud af syv medarbejdere på Journalisten skal afholde 
orlov i 2022, beder Christian Lindhardt om HB’s godkendelse af, at det fysiske magasin 
udkommer ni gange i det kommende år. Sådan kan redaktionen opretholde et vist niveau 
på magasinet og samtidig vedligeholde den gode trafik på sitet. 
 
Debat: Christian Lindhardt uddybede indstillingen.  
 
Lisbeth Kiel: Det ser ud som om, man forsøger at finansiere den fortsættelse af podcast’en 
Budskab, som man ikke fik med indstillingen til det seneste HB-møde. 
 
Christian Lindhardt: Indstillingen er primært et spørgsmål om de drastiske stigende 
papirpriser, og at flere medarbejdere på redaktionen skal på orlov i det kommende år.  
 
Tine Johansen: Nogle medlemmer vil ganske givet savne et enkelt nummer af magasinet. 
Men pengene bliver i stedet for allokeret til nettet. Og som det fremgår af indstillingen, så er 
det nogle meget bemærkelsesværdige og positive tal for udbredelsen på nettet. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter
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4.6. Overenskomster, til godkendelse: Netavisen Pio og Danwatch, referatforbud 

 
4.6.A 
 

Netavisen Pio, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles at HB godkender indgåelse af overenskomsten. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.6.B. Danwatch, referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender overenskomsten med Danwatch. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.7. TV 2-overenskomsterne, udtagelse af krav, referatforbud 
 

4.7.A. TV 2 Danmark, referatforbud 
 

 Indstilling: HB godkender de krav til overenskomstforhandlinger 2022 på TV 2/Danmark, 
som tillidsfolk og øvrige medlemmer af medarbejderforeningens bestyrelse har udtaget. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.7.B TV 2 Regionerne, referatforbud 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender overenskomstkravene som de er vedtaget af 
tillidsrepræsentanter og stedfortrædere fra TV2 Regionerne. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.8. Leder af Arbejdsliv-afdelingen, ansættelsesudvalg, referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller til beslutning i HB, at der skal deltage én fra FU/HB i ansættelses-
udvalget til genbesættelse af stillingen som leder i Arbejdsliv-afdelingen. 
FU indstiller, at pladsen besættes af Elisabeth Hamerik Schwarz. 
Herudover deltager Tine Johansen i ansættelsesudvalget i forbindelse med 2. samtalerne. 
 
Beslutning: Det godkendes, at Elisabeth Hamerik Schwarz udpeges til ansættelses-
udvalget.  
Ansættelsesudvalget under ledelse af Karin Mette Thomsen kan under ansættelses-
proceduren tage stilling til, at formandskabet skal deltage i processen. 
 
Sus Falch opfordrede til at skrive til Karin Mette Thomsen, hvis man har input til stillingen. 
 
Karin Mette Thomsen opfordrede til at sprede opslaget i de respektive netværk. 
 
 

4.9. Godtgørelse for fagligt arbejde (fagligt arbejde + OK-forhandlinger), til beslutning  
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB behandler og beslutter nogle præciserede og reviderede 
retningslinjer for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for fagligt arbejde i forbindelse med 
diverse møder (se 4.9.A.) og i forbindelse med overenskomstforhandlinger (se 4.9.B.). 
 
Sagsfremstilling: HB har besluttet at gennemføre en præcisering og justering af de 
retningslinjer, der gælder for henholdsvis godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i 
forbindelse med fagligt arbejde. 
 



   

  6/10 

I indstilling 4.9.A. er der et udkast til retningslinjer for diverse møder i HB, FU, HB’s under-
udvalg og bestyrelser i specialgrupper og -foreninger mv. 
 
I indstilling 4.9.B. er der i tillæg til dette et udkast til retningslinjer for møder i forbindelse 
med overenskomstforhandlinger. 
 
Udvikling af en digital løsning til håndtering af godtgørelsen: Samtidigt med arbejdet i 
arbejdsgrupperne med at præcisere og justere retningslinjerne har DJ’s sekretariat sat gang 
i et projekt med at finde og tilpasse den nødvendige digitale løsning, som kan sikre en 
betydeligt enklere administration af behandlingen af godtgørelsen.  
 
Den nye digitale løsning vil basere sig på, at den enkelte mødedeltager skal registrere sin 
mødedeltagelse og sit tab af arbejdsfortjeneste. Dette skal herefter godkendes af en 
mødeansvarlig. 
 
Det har været forventningen, at den nye digitale løsning kunne være på plads tidligt i det 
nye år. Det må imidlertid forventes, at løsningen først kan være på plads i slutningen af 
første halvår i 2022. 
 
Debat: Sus Falch uddybede indstillingerne. 
 
Signe Goldmann: Jeg har det vanskeligt med, at der er godtgørelse til de bestyrelses-
medlemmer, som holder sine møder i dagtimerne, mens vi i DJ Fotograferne holder møder 
om lørdagen og ikke hæver godtgørelse. Når man i forslaget fastholder det princip, så øger 
man ikke ligheden mellem forskellige bestyrelsesmedlemmer, men fastholder uligheden. 
 
HB havde herefter en længere drøftelse af, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte med 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste-modellen, eller om man i stedet bør overveje at 
overgå til en såkaldt ”honorar-model” med en fast betaling pr. møde – en model, som blev 
nedstemt i HB i efteråret 2020 –, eller om man eventuelt kan kombinere de to modeller. 
 
Beslutning: Efter en længere drøftelse af sagen besluttede dirigenten, at der ikke kunne 
opnås enighed om punktet. Han konkluderede, at det måtte overvejes, hvordan man kom 
frem til nogle nye forslag. Herunder at de udvalg, der havde lavet de fremlagte forslag, 
trådte sammen igen.  
 
Anders Stoffer meddelte, at han ønsker at udtræde af arbejdsgruppen vedr. møder. 
Lisbeth Kiel ønsker at indtræde i stedet for. 
 
 

4.9.A. Godtgørelse for fagligt arbejde, diverse møder 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB beslutter de nedenstående indstillinger vedrørende 
godtgørelse for fagligt arbejde mv. – se punkterne 1.-6. på side 2-3. 
 
Sagsfremstilling: På HB-mødet i december 2020 blev det besluttet at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal komme frem til en ny eller justeret model for godtgørelse for fagligt 
arbejde. 
Arbejdsgruppen består af Sus Falch, Anders Stoffer og Johnny Frederiksen bistået af Peter 
Reich og Hans Jørgen Dybro fra DJ’s sekretariat. 
 
Baggrunden for gruppens arbejde. Der er flere gode argumenter for at ændre DJ’s model 
for økonomisk kompensation til de medlemmer, der deltager i udvalgs- og 
bestyrelsesarbejde. Dels for at forsøge at ligestille de fagpolitisk aktive. Dels for at sikre en 
enklere administration. 
 
Den nuværende model giver som udgangspunkt en godtgørelse til de medlemmer, som har 
mistet en arbejdsindtægt, fordi de har deltaget i et møde i DJ (tabt arbejdsfortjeneste). 
 
Modellen tager udgangspunkt i DJ’s vedtægter § 17: 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 
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gennemsnitlige timeløn ifølge forbundets lønstatistik for ansatte. De præcise 
retningslinjer udformes af hovedbestyrelsen. 
 

Som det fremgår, omhandler bestemmelsen oprindeligt kun centralt indkaldte møder mv., 
det vil sige HB- og FU-møder, HB’s faste udvalg mv. 
Siden har skiftende hovedbestyrelsen i sine retningslinjer udvidet bestemmelsen til også at 
gælde bestyrelsesmøder i specialgrupper og specialforeninger. 
 
Det gode ved den nuværende model er, at den tilstræber at sikre, at et medlem i udgangs-
punktet ikke taber penge på at være fagpolitisk aktiv. 
 
Det dårlige ved modellen er, at den ikke ligestiller forskellige typer af fagpolitisk aktive: 

• Deltagere i møder, der ligger midt på dagen, får mere godtgørelse end deltagere i 
møder, der ligger uden for deres sædvanlige arbejdstid. 

• Deltagere i lange møder får mere end deltagere i korte møder. 

• Nogle af specialgruppe-bestyrelserne gør stort set ikke brug af kompensationen, 
enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi man af hensyn til fremmødet finder det 
nødvendigt at lægge sine møder uden for sædvanlige arbejdstider.  

Desuden kan vi konstatere et vist ukendskab til DJ’s kompensationsordninger. Ukendskabet 
kan skyldes manglende oplysning om ordningerne, hvilket bør udbedres. 
 
Derudover betyder de mange individuelle indberetninger fra 100-150 bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer, og de forskellige måder at give kompensationen på, at den nuværende 
ordning er vanskelig og bekostelig at administrere i forhold til, at der udbetales ca. 1,5 mio. 
kroner årligt i godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
 
En justeret model for kompensationen bør være mere retfærdig og gennemskuelig for de 
potentielle modtagere. Og den skal være betydeligt billigere at administrere. 
 
Arbejdsgruppen indstiller følgende til beslutning i HB: 
1. En ny eller justeret model for godtgørelse af fagligt arbejde: Arbejdsgruppen har 

overvejet og diskuteret forskellige alternative modeller for godtgørelse af fagligt 
arbejde: 
Dels den nuværende model, der godtgør det eventuelle løn-/indtægtstab, som en 
mødedeltager dokumenterer at have haft, 
dels en model, der giver et fast honorar til alle mødedeltagere, uanset indtægtstab, 
og endelig nogle mellemvarianter af disse to modeller. 
 
Arbejdsgruppen indstiller en fortsættelse af den nuværende model med godtgørelse, 
dog med den justering, at mødedeltageren kan medregne transporttid i mødetid, dog 
max. i alt 7,4 timer pr. dag. 
I forbindelse med arbejdet er de eksisterende regler og notater vedrørende 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste blevet sammenskrevet og tilstræbt forenklet. 
Arbejdsgruppen indstiller, at HB godkender disse (se bilag 4.9.A.1.) 

 
2.  Godtgørelse til studerende: HB har tidligere besluttet at yde godtgørelse til 

studerende for deltagelse i møder i HB og HB’s underudvalg, herunder FU. 
Arbejdsgruppen indstiller, at denne praksis fortsættes. 
 

3. Menige FU-medlemmer: HB har tidligere taget stilling til, at det faste honorar til 
menige FU-medlemmer, som fremgår af vedtægternes § 27 stk. 1, fra og med den 
indeværende delegeretmødeperiode udelukkende udgøres af en tidsbaseret godt-
gørelse på lige fod med øvrige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, og altså ikke 
suppleres af et fast honorar. 
Arbejdsgruppen indstiller, at denne praksis fortsættes. 
 

4. Udvikling af en digital løsning til håndtering af godtgørelsen: DJ’s sekretariat 
arbejder på at finde og tilpasse den nødvendige digitale løsning, som kan sikre en 
betydeligt enklere administration af behandlingen af godtgørelsen.  
Den nye digitale løsning vil basere sig på, at den enkelte mødedeltager skal registrere 
sin mødedeltagelse og sit tab af arbejdsfortjeneste. Dette skal herefter godkendes af 
en mødeansvarlig. 
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I den digitale løsning vil der indgå én eller anden form for deadline for, hvornår både 
registreringen og godkendelsen skal være indgivet.  
Dette skal sikre, at økonomiafdelingen ikke skal efterbehandle godtgørelser for et 
møde længe efter dets afholdelse – endda helt ind i det næste regnskabsår. 
Det forventes, at den nye digitale løsning kan være på plads sidst i første halvår 2022. 
 

5.  Åbenhed om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste: HB besluttede i december 
2020, at der skal være større åbenhed om udbetalingerne af godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste. 
Der har imidlertid været nogle unøjagtigheder i de hidtidige registreringer af, hvilke 
møder en mødedeltager har fået godtgørelse for.  
 
Arbejdsgruppen indstiller, at beslutningen om større åbenhed sættes i værk, når den 
nye digitale registrering er på plads (se punkt 4). 
Der udarbejdes en forklarende tekst for tilblivelsen af oversigten og grundlaget for 
udbetalingerne, som godkendes af HB forud for offentliggørelsen.  
Oversigterne sendes før offentliggørelse til orientering til de fagligt aktive, der har 
modtaget godtgørelse. 

 
6.  Godtgørelse ifm. overenskomstforhandlinger. Arbejdsgruppen indstiller, at HB 

snarest nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udforme et særligt regelsæt for 
godtgørelse ifm. overenskomstforhandlinger. 
Arbejdsgruppen indstiller, at denne arbejdsgruppe skal fremlægge sin indstilling på 
HB’s december-møde. 
Deadline i december er vigtig, så reglerne kan være gældende for overenskomst-
forhandlinger på TV2 DK og TV2-regionerne, der går i gang snart.  
Tabt arbejdsfortjeneste betales af sikringsfonden. (Se indstilling 4.9.B.). 

 
Beslutning: Se pkt. 4.9. 
 
 

4.9.B. Godtgørelse i forbindelse med overenskomstforhandlinger 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB behandler og beslutter de hhv. præciserede og reviderede 
retningslinjer for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 
overenskomstforhandlinger, se bilag 4.9.B.1. 
 
Sagsfremstilling: I sammenhæng med retningslinjerne for godtgørelse for tabt arbejds-
fortjeneste i forbindelse med øvrige møder i DJ fremlægges der hermed et særskilt forslag 
til retningslinjer for møder i forbindelse med overenskomstforhandlinger, se bilag 4.9.B.1. 
Retningslinjerne er udformet af Sus Falch samt Marianne Molin og Hans Jørgen Dybro fra 
DJ’s sekretariat på baggrund af beslutningen på det seneste HB-møde. 
 
Beslutning: Se pkt. 4.9. 
 
 

4.10. Fagfestival 2022, følgegruppe og bemanding 
 

 Indstilling: Det indstilles, at der nedsættes en følgegruppe for Fagfestival 2022 bestående 
af Allan Boye Thulstrup, Benjamin Rothenborg Vibe samt Mie Hovmark, som er med til at 
sætte retningen for Fagfestival 2022, og som løbende orienteres om arbejdet med 
Fagfestival.  
 
Sagsfremstilling: Efter beslutningen på HB-mødet i oktober om Fagfestival 2022 skal 
planlægningen nu i gang, og det er selvfølgelig vigtigt at få følgegruppen på plads. 
 
Udover følgegruppen, der sætter den overordnede retning, vil forskellige partnere og 
ressourcepersoner blive inddraget i en programgruppe, der skal bidrage til at finde og få 
aftaler med forskellige typer af oplægsholdere for at skabe en fagfestival, der har relevans 
for DJ’s mange medlemsgrupper og fagligheder. 
Fagfestivalen er planlagt til at finde sted 6.-7. november 2022 i Odense.  
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Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

5. Øvrige sager til drøftelse eller orientering 
 

5.1. Kort (gerne skriftlig) orientering fra HB’s stående udvalg, orientering, referatforbud 
 

 Indstilling: Orientering fra HB’s stående udvalg, til orientering.  
 
Sagsfremstilling: Formændene for HB’s stående udvalg – dvs. Forretningsudvalget (FU),  
Trygt arbejdsliv-udvalget (TAU), Etik og mediepolitisk udvalg (EMU), og Fag, fremtid og 
fællesskab-udvalget (FFF) – giver en kort skriftlig og/eller mundtlig orientering om 
udvalgsarbejdet. 
 
Sus Falch, formand for TAU, beder HB tage følgende til efterretning: 
Trygt arbejdsliv udvalget har udpeget flg. faste eksterne medlemmer af udvalget: 
 Birger Lund, formand FILM&TVGRUPPEN, indstillet af gruppens bestyrelse. 
 Mona Bastholm, DJ Kommunikation, indstillet af gruppens bestyrelse 
 Elisabeth Schioldann von Eyben, Visuelt Forum, indstillet af gruppens bestyrelse. 
 
På baggrund af ændringer i den oprindeligt planlagte dagsorden for HB-mødet, 
vedhæftes der hermed en justeret plan for temaerne på de kommende HB-møder, 
se bilag 5.1.2.  
 
Beslutning: På grund af tidsnød under mødet blev punktet ikke behandlet. 
 
 

5.2. Fagligt Stævne, evaluering 
 

 Indstilling: Det indstilles, at Hovedbestyrelsen ud fra denne evaluering drøfter afviklingen 
af det udvidede Fagligt Stævne. 
 
Sagsfremstilling: Torsdag den 14. og fredag den 15. oktober 2021 afholdt Dansk 
Journalistforbund endelig Fagligt Stævne fysisk. Det nye mødested skulle være afviklet 
første gang året inden, men blev på grund af corona aflyst og erstattet med digitale møder. 
 
Deltagere. 195 deltog i Fagligt Stævne. Heraf var 78 bestyrelsesmedlemmer i kredse, 
grupper eller foreninger. 75 var tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. 27 var medarbejdere 
og oplægsholdere fra DJ. Alle 15 deltog fra Hovedbestyrelsen. Dog har mange mere end ét 
hverv, så der var reelt set flere med i hver kategori. 
 
Program. Flere af DJs konsulenter stod for oplæg, suppleret med inspiration fra andre 
organisationer og en ekspert i mailhåndtering. Programmet kan genbesøges på 
https://journalistforbundet.dk/fagligt-staevne  
 
Økonomi. Hovedbestyrelsen bevilgede i alt 1.075.000 kr. til afvikling med udvidelse til to 
dage med overnatning og festmiddag. 800.000 kr. i grundtilskud, 200.000 kr. fra besparel-
sen ved at afvikle Delegeretmøde digitalt samt 75.000 kr. fra Jubilæumspuljen. Med 
forbehold for mindre justeringer ender prisen på Fagligt Stævne 190.000 under det 
budgetterede. 
 
Evaluering. 73 deltagere har svaret på den efterfølgende evaluering. Og de er overvejende 
positive. Langt størstedelen giver arrangementet enten smiley eller meget smiley. Se bilag 
med evalueringsskema. 
Deltagerne har også været venlige at byde ind med kommentarer i fritekstfeltet. Her 
kommer en opsummering på generelle ønsker: 

• Inviter gerne TR-stedfortrædere (uden deltagerbetaling) 

• Endnu mere tid til netværk og erfaringsudveksling – og faciliter/gennemtving mødet 
med nye bekendtskaber 

• Find et andet sted, hvor vi har det for os selv 

https://journalistforbundet.dk/fagligt-staevne
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• Skriv på navneskilte, hvor folk er fra og hvilken rolle de er valgt til 

• Bedre mulighed for at snakke sammen ud på aftenen (et lokale uden høj musik) 

• Forslag til programindhold: Forhandlingsteknik, værktøjer til TR/AMR, Debat/status 
med formandskabet i DJ og gerne endnu flere input udefra som Esben Nöel Hjort 
fra HK. 

Fagligt Stævne 2022 og fremefter vil igen afvikles på en enkelt dag. Og der er i skrivende 
stund ved at blive ansat en projektmedarbejder til at deltage i arbejdet med Fagfestival og 
Fagligt Stævne. 
 
Beslutning: På grund af tidsnød under mødet blev punktet ikke behandlet. 
 
 

5.3. Oversigt over status på tidligere beslutninger, til orientering 
 

 Indstilling: Til efterretning. 
 
Beslutning: På grund af tidsnød under mødet blev punktet ikke behandlet. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 a. evaluering af mødet 
Sus Falch: FU skal være bedre til at planlægge tiden for dagsordenens punkter. 
Det er ikke tilfredsstillende, at vi endnu engang ikke når at behandle nogle punkter. 
 
Mie Hovmark: Der er gået meget tid med at drøfte tabt arbejdsfortjeneste. 
Opfordrer for eksempel til, at hvis man som HB-medlem har opklarende spørgsmål til en 
indstilling, så at sende dem til sagsbehandleren allerede inden mødet. 
 
b. kommunikation fra mødet  
(Tidligere på mødet blev der nævnt et ønske om at kommunikere om de nye overens-
komster, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-indgaar-overenskomst-med-danwatch-
og-netavisen-
pio?utm_campaign=unspecified&utm_medium=unspecified&utm_source=apsis) 
 
c. orientering om perioden frem til det kommende HB-møde. 
Tine Johansen: Vi holder meget øje med, om der kommer nye restriktioner og dermed 
behov for yderligere hjælpepakker. 
 
Fredag den 7. januar uddeles Cavlingprisen. 
 
I begyndelsen af marts uddeles Årets Pressefoto-priserne. 
 
Medieforhandlinger mellem partiernes medieordførere kommer i gang efter nytår.  
DJ og Danske Medier har møde med kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på tirsdag den 
21. december. 
 
Copenhagen Global har anlagt sag mod Peter Ernstved Rasmusen, OLFI for ærekrænkelse 
DJ har ført sagen for sit medlem. Der falder dom den 18. januar 2022. 
 
Overenskomstforhandlingerne begynder på TV 2 Danmark og TV 2 Regionerne. 
 
Derudover: Signe Goldmann vedr. #Metoo-sagerne. Det ville have været dejligt nu, hvis 
undersøgelsen af freelancerne og de løse var blevet sat i gang for et år siden. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Journalisterne i DJ har besluttet at udskyde Journalistikkens 
dag, der var planlagt til den 15. januar. 
 
Tine Johansen takkede afslutningsvist for et godt og begivenhedsrigt fagligt år.  
God jul og godt nytår. 

 
/DYB 
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