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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Godkendt. 

 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: 
Videregav en hilsen fra Henrik Friis Vilmar, DR. Baggrunden for hans fravær fra HB-mødet 
er naturligvis gårsdagens meddelelse om en stor fyringsrunde i DR, se 
https://journalisten.dk/dr-tillidsrepraesentant-rystet-over-overraskende-stort-antal-fyringer/  
Det er en meget voldsom omgang. DJ har stillet mandskab til rådighed for at bistå 
tillidsrepræsentanterne i DR. 
 
Magasinvirksomheden Egmont har også meddelt fyringer, se 
https://journalisten.dk/egmont-fyrer-10-medarbejdere/  
 
Medieaftalen er ved at blive implementeret. Medieansvarsudvalget er blevet nedsat med 
bl.a. Tine og Lisbeth Kiel som medlemmer. 
En arbejdsgruppe om arbejdsvilkårene inden for mediebranchen er ved at blive nedsat. 
Og der skal desuden nedsættes et udvalg, der skal se på fremtidens mediestøtte. 
Herudover er vi sammen med Danske Medier, DR og TV 2 ved at se på en opdatering af 
de presseetiske regler. 
 
Offentlighedsloven: Justitsministeren har fremlagt et lovudkast med ændring af blandt 
andet offentlighedsloven. Hensigten er sympatisk: At beskytte offentligt ansatte mod 
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chikane. Men midlerne går langt videre end hensigten, og det vil i givet fald lukke markant 
mere ned for muligheden for aktindsigt. 
DJ har i samarbejde med Oluf Jørgensen og vores ekspertgruppe formuleret et skarpt 
høringssvar. 
 
Allan Boye Thulstrup:  
HB havde i går et seminar med vigtige ting på dagsordenen: 
Førstebehandling af budgettet for 2023. Der var enighed om at arbejde videre med et 
budget med et mindre underskud. Der bliver andenbehandling af budgettet på HB’s møde 
i oktober, og tredjebehandling og beslutning på mødet i december. 
Desuden tog HB hul på at udforme de fagpolitiske prioriteringer for den kommende 
delegeretmødeperiode 2023-2025. Vi kommer også ind på emnet under dagsordenens 
punkt 3.3. 
Og endelig fortsatte HB sine overvejelser og drøftelser om DJ’s fremtidige domicil. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Torben Duch Holm, kreds 6, vedr. DJ’s forhold til 
journalister i Rusland. 
DJ’s arbejde foregår først og fremmest igennem International Media Support, IMS, som vi 
er medstifter af, og EFJ og IFJ.  
Fokus er i høj grad på at hjælpe journalisterne i Ukraine og dem, der er flygtet derfra. 
Men vi er også meget opmærksomme på de uafhængige journalister og de uafhængige 
journalistforbund i Rusland og Belarus. 
Der er ved at blive igangsat et nordisk projekt for journalister, der er flygtet fra Rusland. 
Når det af sikkerhedsmæssige grunde er muligt at sige mere, så vil I høre om det. 
 
Vi står foran en travl fagpolitisk periode. På fredag er der Fagligt Stævne. Og den 6.-7. 
november er der Fagfestival. 
 
Sus Falch:  
Trygt Arbejdsliv-udvalget, TAU, må desværre udskyde sit planlagte møde på tirsdag – 
også på grund af fyringerne i DR. 
 
 

3.  Fagpolitiske temaer 
 

3.1. Seniorarbejdsliv (TAU)  
 

 Indstilling: TAU indstiller til HB at beslutte: 
at DJ har fokus på det hele arbejdsliv og at medlemsgruppen 55+ bliver behandlet på lige 
fod med øvrige medlemsgrupper. Det er vigtigt, at DJs tilbud om rådgivning for denne 
medlemsgruppe er synlige og fremstår relevante for alle DJ-medlemmer.  
 
at DJ får skabt et overblik over senioraftaler i overenskomster og på individuelle kontrak-
ter, da de kan bruges af andre direkte eller som inspiration. ”Inspirationskataloget” skal 
også have fokus på hvordan man bruger sin ekspertise og kompetencer på nye måder/ 
andre steder, som arbejdsgruppen har formuleret det. Materialet skal gøres tilgængeligt 
for ”selvbetjening” og kan danne grundlag for rådgivning af medlemmerne i denne alders-
gruppe.  
 
at det i udviklingen af medlemstilbud overvejes kraftigt, om det er muligt at danne senior-
netværk eller facebook- grupper for medlemmerne i målgruppen, hvor medlemmerne kan 
hjælpe hinanden og udveksle erfaringer/råd.  
 
at der fra DJs site linkes til senior-universet under medlem-til-medlem alle steder, hvor det 
giver mening.  https://journalistforbundet.dk/medlem-til-medlem/senioruniverset 
 
at DJ politisk arbejder for at skabe positive historier og et positivt blik på erfarne 
medlemmers arbejde og kompetencer. Der skal også være attraktive rammer for 
medlemmerne, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet så længe, som de 
måtte ønske.  
 
Herudover er der i forbindelse med fornyelsen af aftalen for Mediernes Pension nedsat en 

https://journalistforbundet.dk/medlem-til-medlem/senioruniverset
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arbejdsgruppe med fokus på implementeringen og udbredelsen af kendskabet til den nye 
aftale samt vigtigheden af at spare op til pensionen. Bevidstheden skal især styrkes hos 
unge, freelancere og selvstændige. Dette arbejde skal bakkes helhjertet op af DJ. 
 
Sagsfremstilling: (Sagsfremstillingen, 10 sider, fremgår af indstillingen). 
 
Debat: Sus Falch uddybede indstillingen, der fik ros for at være god og grundig. 
 
Allan Boye Thulstrup: Det er go’ læsning med 5 anbefalinger, der rykker i den rigtige 
retning. Jeg vil selv arbejde særligt på den sidste: At forsøge at skabe en mere positiv 
historie om de 55+-årige. For alder og erfaring er ingen hindring. 
 
Mie Hovmark: Hvad er tidshorisonten i indstillingerne: Er det nu, eller kan det være en del 
af de fagpolitiske prioriteringer fra 2023? 
 
Anders Stoffer: Rosen bør gå til de enkelte medlemmer, der tog initiativet, og som 
skubbede os andre frem. Det er resultatet af det, som vi ser her.  
Jeg vil opfordre kommunikationsafdelingen til at fortælle dén historie, for den kan måske 
inspirere andre medlemmer til at tage nogle tilsvarende initiativer. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. Forbundets fremtidige navn (FFF) 
 

 Indstilling: Arbejdsgruppen Navn og Identitet samt udvalget Fag, Fremtid og Fællesskab 
indstiller, at hovedbestyrelsen på baggrund af de af arbejdsgruppen indstillede navne 
drøfter og udvælger tre forslag til muligt nyt forbundsnavn, som sendes til høring i efteråret 
blandt forbundets medlemmer. Samt at hovedbestyrelsen beslutter den fortsatte 
procedure frem til delegeretmødet 2023 for udvælgelse af et forslag til eventuelt nyt navn. 
 
Sagsfremstilling: Se indstilling. 
 
Debat: Per Schultz-Knudsen uddybede indstillingen. Der er foreslået 9 navne. Vi indstiller, 
at HB skærer dem ned til 3 forslag, som kan sendes ud til debat. 
 
Det blev foreslået at gå direkte til afstemning om forslagene. 
 
Beslutning: Godkendt at følge den foreslåede procedure for den videre debat. 
Forslag A. fik 11 stemmer, mens forslagene B., C. og H. hver fik 5 stemmer. 
 
HB besluttede på den baggrund at sende disse fire videre til debat: 
A. Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation  
B. DJ – Medier & Kommunikation  
C. Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund  
H. DJ – Forbundet Formidling 
 
 

3.3. Introduktion til Fagpolitiske prioriteringer 2023- 
 

 Indstilling: HB indleder arbejdet med at udforme et forslag til de fagpolitiske prioriteringer 
for den kommende delegeretmøde-periode 2023-2025.   
 
Sagsfremstilling: DJ’s nuværende fagpolitiske prioriteringer blev vedtaget på det seneste 
delegeretmøde i april 2021, se https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer  
 
Disse prioriteringer har været et pejlemærke for hovedbestyrelsens og sekretariatets 
arbejde i den indeværende delegeretmødeperiode. 
 
Derfor indstilles det, at HB indleder arbejdet med at forberede forslaget til de kommende 
fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode, april 2023 – april 2025. 
 

https://journalistforbundet.dk/fagpolitiske-prioriteringer
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Arbejdet kræver aktiv deltagelse af hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsens underudvalg,  
og ikke mindst af DJ’s kredse, grupper og foreninger. 
Det indstilles, at HB kan færdiggøre et forslag til prioriteringer senest på sit december-
møde, så forslaget kan indgå i debatten på de generalforsamlinger, der kommer i januar-
marts. 
 
Det indstilles, at tidsplanen er følgende: 
30.08.2022 HB-seminar: Workshop, politiske prioriteringer 

 
31.08.2022 HB-møde: Introduktion 

 
01.09. -  HB-udvalg: Forslag til fagpolitiske prioriteringer 2023-2025 

 
11.10.2022 HB-møde: Drøftelse af forslag til prioriteringer 

 
13.+14.12.2022 HB-møde: Beslutning af endeligt forslag til prioriteringer sendes 

til debat på generalforsamlinger i kredse, grupper og foreninger 
 

- 15.03.2023 Generalforsamlinger i kredse, grupper og foreninger 
 

29.03.2023 HB-møde: Beslutning af indstilling til Delegeretmøde 
 

23.+24.04.2023 Delegeretmøde’23: Debat og beslutning 
 

24.+25.05.2023 HB-møde: Operationalisering af de fagpolitiske prioriteringer 
 
Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4. Sager til beslutning 
 

4.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik mv., referatforbud 
 

 Indstilling: Budgetopfølgning for 1. halvår 2022 til orientering og godkendelse. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.1.A. Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, udvalg under Kulturministeriet, 
referatforbud 
 

 Indstilling: FU indstiller til HB at behandle forespørgsel fra Lisbeth Kiel vedr. mulighed for 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i et udvalgsarbejde 
under Kulturministeriet. 
 
Beslutning: A. vedr. Medieansvarsudvalget: 
HB beslutter en fravigelse fra de gældende regler og yder godtgørelse for tabt arbejds-
fortjeneste til de DJ-medlemmer i udvalget, der anmoder om det, dog max. 45.000 kr. pr. 
person. 
 
Vedtaget (8-4-1) Ja: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Benjamin Vibe, Johnny 
Frederiksen, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Signe Goldmann, Sus Falch. 
Nej: Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Mie Hovmark, Rane von Benzon. 
Undlod: Lisbeth Kiel. 
 
B. vedr. fremtidig procedure ifm. at DJ-medlemmer bliver udpeget af eksterne parter: 
Den igangværende arbejdsgruppe vedr. godtgørelse for fagligt arbejde inddrager 
spørgsmålet i sit arbejde. 
 
Vedtaget (8-4-1): Ja: Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Benjamin Vibe, Lisbeth Kiel, 
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Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, Signe Goldmann, Sus Falch. 
Nej: Anders Stoffer, Elisabeth Hamerik Schwarz, Johnny Frederiksen, Rane von Benzon. 
Undlod: Mie Hovmark. 
 
 

4.2. OK 2023: Store forhandlingsudvalg, referatforbud 
 

 Indstilling: Hovedbestyrelsen godkender sammensætningen af medlemmer af det store 
forhandlingsudvalg på DMA-overenskomster, herunder udpegning af otte repræsentanter 
for Fællesoverenskomsten.  
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.3. Godkendelse af ny overenskomst med Rakkerpak ApS., referatforbud 
 

 Indstilling: Det indstilles at HB godkender den mellem DJ og Rakkerpak Productions ApS 
indgåede overenskomst og freelanceaftale. 
 
Beslutning: Overenskomsten for ansatte godkendt. Anbefales til urafstemning. 
Freelanceaftalen skal forsøges gjort bedre ved en genforhandling. 
Overenskomsten bør genbesøges om et år. 
TAU bør tage en overordnet diskussion af DJ’s overenskomster. 
 
 

4.4. HB’s konstitueringsliste, opdatering. 
 

 Indstilling: Det indstilles, at HB godkender den opdaterede konstitueringsliste.   
 
Sagsfremstilling: Der er sket nogle enkelte ændringer i den oprindelige 
konstitueringsliste.  
Ændringer er fremhævet med rødt i det vedhæftede bilag. 
 
Debat: Palle Jensen: Rettelse: Malene Winding. 
 
Beslutning: Godkendt med ovennævnte rettelse. 
 
 

5. Øvrige sager til drøftelse eller orientering 
 

5.1. Kort (gerne skriftlig) orientering fra HB’s stående udvalg (ikke bilag) 
 

 Udvalgsformændene Sus Falch, TAU, Palle Jensen, EMU, og Per Schultz-Knudsen, FFF, 
orienterede kort om arbejdet i deres respektive udvalg. 
 
Til orientering. 
 
 

5.2. DJ på de sociale platforme, orientering 
 

 Indstilling: HB vil med punktet blive orienteret om DJ’s kommunikationsarbejde på 
sociale platforme samt om principperne for DJ’s arbejde med presse og kommunikation.  
 
Oplægget vil have særligt fokus på at afsøge, om det kan gøres nemmere og sjovere for 
HB’s medlemmer at deltagere i kommunikationen omkring DJ’s mærkesager og 
fællesskab. 
 
Sagsfremstilling: Se indstilling.  
 
Debat: Kommunikationschef Charlotte Harder og kommunikationskonsulent Mikkel 
Inumineq Jørgensen redegjorde for DJ’s arbejde på de sociale medier. 
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Charlotte Harder fremhævede blandt andet ønsket om, at HB-medlemmer og andre kunne 
medvirke til at udbrede DJ’s budskaber. 
 
Flere var kritiske over anvendelsen af TikTok, blandt andet fordi det er kinesisk og ser 
stort på ophavsrettigheder. 
 
Charlotte Harder: Ja, vi er enige i alle forbeholdene. Men vi er generelt nødt til at under-
søge nye platforme, om det er noget, der virker. Jeg har dog noteret mig HB’s ønske om, 
at vi ikke har en fast tilstedeværelse på TikTok. Det vil vi selvfølgelig følge. 
 
Flere opfordrede til at dele indhold med kredsenes, gruppernes og foreningerne egne 
hjemmesider, så de kan hjælpe med udbredelsen. 
 
Der må gerne være mulighed for, at kredsenes, gruppernes og foreningerne egne events 
kunne omtales på DJ’s hjemmeside. 
 
Anders Stoffer: Savner, at DJ gør mere ud af at markedsføre sine hovedkrav til overens-
komstforhandlinger. De skal stå tydeligere. 
 
Benjamin Vibe: Det her skal vi snakke mere om. Det er væsentligt, at HB-medlemmer og 
fagligt aktive kan støtte op om DJ’s kommunikation. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.3. Film- og tv-området: Rapport vedr. beskæftigelsesprojekt, referatforbud 
 

 Indstilling: HB drøfter og tager rapport om beskæftigelsesprojekt på film- og tv-området til 
efterretning.  
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

5.4. Oversigt over status på tidligere beslutninger, orientering 
 

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

6. Eventuelt 
 

 Evaluering af mødet: 
Lisbeth Kiel kritiserede, at der ligger et 2-dages HB-møde i samme uge som Fagligt 
Stævne. Hun henviste til, at HB sidste år konstaterede, at det var en fejl at lægge et 1-
dags HB-møde i samme uge som 2 dage med Fagligt Stævne. I år havde man så lagt én 
dag med Fagligt Stævne i samme uge som et 2-dages HB-møde. Det gav samme resultat. 
 
Hans Jørgen Dybro: Fagligt Stævne var oprindeligt planlagt til at ligge hen i september, 
men det var ikke muligt for arrangørerne at finde ledige lokaler på dette tidspunkt. 
 
Flere HB-medlemmer bakkede op om Lisbeth Kiels kritik, og tilkendegav, at der burde 
have været fundet en anden løsning end at placere Fagligt Stævne i samme uge som 
både HB-seminar og HB-møde. 
 
Generelt godt møde. Lokalerne tilfredsstillende. 
 
Kommunikation fra mødet: 
55+/Seniorlivsindsatsen. 
 
Orientering om perioden frem til det kommende HB-møde: 
Arbejdsgrupperne under Kulturministeriet bliver sat i gang. 
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I den kommende uge er der møde i København for de nordiske journalistforbund, 
og den relativt nyvalgte IFJ-præsident kommer på besøg. 
 
Valg! Det kommer senest den 4. juni 2023, men måske snart. 
 
Tak for nu! 

 
 
/DYB 
 


