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1. Godkendelser 

 
1.1. Dagsorden 

 
 Godkendt. 

 
 

1.2. Referat fra det seneste HB-møde 
 

 Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

 Tine Johansen: 
HB havde i går et lukket møde. Her blev først og fremmest drøftet budgettet for 2023 og 
budgetrammen for de følgende år, samt forslag til de fagpolitiske prioriteringer, som skal 
fremlægges på delegeretmødet. 
 
Igennem de seneste uger har der været fyringer på mange af DJ-medlemmernes arbejds-
pladser. Det er hårdt for de berørte medlemmer, og det har givet travlhed i DJ’s sekretariat. 
 
Streamingaftaler: Det er glædeligt, at vi er kommet i mål med aftaler med flere streaming-
virksomheder. Der er allerede lavet aftaler med Viaplay og TV 2. Og senest også Netflix.  
 
Cavling: Der er nomineret 4 projekter, se https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-de-fire-
nominerede-projekter-til-cavlingprisen-2022  
Fredag den 6. januar bliver prisen uddelt på Arbejdermuseet. 
 
Carsten Nielsen-legatet blev uddelt på Fagfestival til Jørgen Steen Nielsen. 
Juryen indstiller, at den bliver uddelt igen på DJ’s delegeretmøde til april. 

27.12.2022 Referat Godkendt, til hjemmesiden 
 
 

Referat for DJ / Hovedbestyrelsen 
 

Dato HB-møde onsdag den 14. december 2022  
Kosmopol, Fiolstræde 44, København K + online 
 

HB  
 

Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Anders Stoffer, Benjamin Vibe, 
Elisabeth Hamerik Schwarz, Frederik M. Juel (- 3.3.), Henrik Friis Vilmar, 
Johnny Frederiksen, Mie Hovmark, Palle Jensen, Per Schultz-Knudsen, 
Rane von Benzon, Signe Goldmann, Sus Falch. 
 

Afbud 
 

Lisbeth Kiel 

Dirigenter 
 

Per Schultz-Knudsen, Henrik Friis Vilmar. 

HB-observatører 
under hele eller 
dele af mødet, 
fysisk eller online 
 

Dorte Kildegaard (K2), Helle Hansen (K4), Torben Duch Holm (K6),  
Silja Smith (K9, Fyn), Vibeke Silke Guldager (FIB), Anne Anthon 
Andersen (FLG), Tonny Foghmar (Foto), Birger Lund (FTV), Nikolaj 
Søndergaard (Kom), Elisabeth von Eyben (VIF), Christian Lindhardt 
(Journalisten). 
 

Sekretariatet 
 

sekretariatschef Karin Mette Thomsen, vicesekretariatschef/økonomi-
chef Peter Reich, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro (ref.),  
Marianne Molin (3.1., 4.4.), Liselotte Lindberg Olsen (5.2.), Charlotte 
Harder (4.6., 5.3.), Henrik Bruun (3.1.), Mogens Blicher Bjerregård (4.4.), 
Roshan Beier (3.1.), Henrik Rønne (3.1.), Håkon Stolberg,  
Bo Therkildsen, Line Petersen.  
 
 

https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-de-fire-nominerede-projekter-til-cavlingprisen-2022
https://journalistforbundet.dk/nyhed/her-er-de-fire-nominerede-projekter-til-cavlingprisen-2022
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3.  Fagpolitiske temaer 
 

3.1. DJ’s overenskomstforhandlinger i foråret 2023, referatforbud 
 

 Indstilling 
Hovedbestyrelsen drøfter de overordnede temaer for de forestående overenskomst-
forhandlinger i første halvår af 2023. 
 
Herunder skal HB behandle og godkende de foreslåede krav til forhandlingerne på 
henholdsvis dagbladsområdet (se indstilling 3.A.) og TV 2 (indstilling 3.B., eftersendes). 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

 3.1.A. Dagbladsforhandlingerne 2023, krav, referatforbud 
 

 Indstilling 
Det indstilles at Hovedbestyrelsen godkender listen med de centrale krav gældende for alle 
overenskomster i DMA/DE. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

 3.1.B. TV 2 Danmark 2023, krav, referatforbud 
 

 Indstilling 
HB godkender de krav til overenskomstforhandlingerne 2023 på TV 2/Danmark, som 
tillidsfolk og øvrige medlemmer af medarbejderforeningens bestyrelse har udtaget. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

3.2. Delegeretmøde april 2023  
 

 Indstilling 
FU indstiller til HB at tage beslutninger vedr. forberedelserne af DJ’s delegeretmøde  
den 23. og 24. april 2023.   
 
Sagsfremstilling og beslutning 
I henhold til DJ’s vedtægter skal der holdes delegeretmøde i april 2023. 
På den baggrund indstilles følgende: 
 
1.  Det er tidligere besluttet i HB at holde delegeretmødet søndag den 23. og mandag  

den 24. april 2023.  
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse har FU pva. HB besluttet, at delegeretmødet  
igen holdes på Comwell Hotel, Kolding,  
se https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kolding  
 
Det indstilles, at HB tager denne beslutning til efterretning. 
 

2. Delegeretmødet skal indkaldes med mindst 3 måneders varsel. 
Der annonceres om delegeretmødet i Journalisten nr. 9, der udkommer den 18. 
december, samt i løbet af december og januar på diverse hjemmesider (bilag 3.2.3.). 
 

3.  Valg af delegerede: I løbet af den indeværende måned udsendes information til alle 
valggrupper (medarbejderforeninger og specialgrupper) om procedurerne for at vælge 
delegerede på generalforsamlinger og valgmøder. 
Der vil desuden blive oplyst om anmeldelsen af valgforbund. 
Kort efter nytår tilsendes valggrupperne en information om, hvor mange delegerede de i 
henhold til deres respektive medlemstal kan vælge. 

https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kolding
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4.  Pensionister og efterlønnere, som ikke er organisatorisk medlem (O-medlem) af en 

medarbejderforening eller en specialgruppe, indgår i Valggruppen for pensionister og 
efterlønnere, VPE. 
Denne valggruppe har ingen organisatorisk struktur, bestyrelse mv., og holder derfor 
heller ikke generalforsamling. 
 
FU har godkendt, at de delegerede fra denne valggruppe vælges lige som til delegeret-
mødet i 2021: Forud for det kommende delegeretmøde får alle medlemmer af VPE i hele 
landet tilsendt en mail om, at hvis man ønsker at blive delegeret, så kan man gå ind på 
et link og skrive sig på en liste. 
Hvis der er færre på denne liste, end VPE kan vælge, er alle på listen valgt.  
Hvis der er flere på listen, end VPE kan vælge, så trækkes der lod mellem alle på listen. 
 
Det indstilles, at HB tager denne beslutning til efterretning. 
 

5.  Forslag til vedtagelser, vedtægtsændringer mv. skal være DJ i hænde senest den 15. 
marts.  
 
På den baggrund indstilles det, at HB på sine kommende møder drøfter og beslutter 
eventuelle forslag til beslutning på delegeretmødet. Herunder skal HB drøfte forslag til 
DJ’s fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode (se bilag). 
 
Herudover skal HB på sine kommende møder drøfte og forberede beretning samt 
regnskab og budget til fremlæggelse på delegeretmødet. 
 

6.  Det indstilles, at HB drøfter forslag til delegeretmødets dirigenter. 
 

7. FU har godkendt en indstilling fra Carsten Nielsen-legatets bestyrelse/jury om,  
at 2023-legatet uddeles på delegeretmødet. 
 
Det indstilles, at HB tager denne beslutning til efterretning. 
 

8. Til orientering er sekretariatschef Karin Mette Thomsen projektchef for forberedelsen og 
gennemførelsen af delegeretmødet.  
Herunder har administrationschef Mariann Vasbo ansvaret for administration, teknik og 
logistik, og politisk konsulent Hans Jørgen Dybro har ansvaret for valg af delegerede  
og det fagpolitiske indhold på delegeretmødet. 

 
Debat: - 
 
Beslutning:  

1. Kolding: Godkendt. 
2. Annoncering mv.: Til orientering. 
3. Information om valg af delegerede: Til orientering. 
4. Valggruppen for pensionister og efterlønnere: Godkendt. 
5. HB’s behandling af forslag mv.: Godkendt. 
6. Forslag til dirigenter: Opbakning til at foreslå Søren Wormslev og Didde Elnif. 
7. Carsten Nielsen: Godkendt. 
8. Projektgruppe: Til orientering. 

 
 

3.3. DJ’s navn og identitet  
 

 Indstilling 
Arbejdsgruppen Navn og Identitet indstiller, at hovedbestyrelsen på baggrund af de indkomne 
høringssvar drøfter de fire forslag til nyt forbundsnavn, som HB på sit møde i august valgte at 
sende i medlemshøring, og udvælger et forslag til muligt nyt forbundsnavn, som sendes til 
behandling på delegeretmødet 2023. 
 
Debat: Per Schultz-Knudsen uddybede indstillingen. Der er størst opbakning til ”Dansk 
Journalistforbund – Medier & Kommunikation”. 
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Blandt flere HB-medlemmer var der ros til arbejdsgruppen for den proces, man havde 
gennemført.  
Indholdsmæssigt blev det af flere betegnet som ”en lang rejse for at komme hjem”. 
 
Nikolaj Søndergaard: Det er et godt signal at fremhæve medier og kommunikation i navnet. 
Men derudover opfordre til at undersøge, hvordan vi kommunikerer og på andre måder 
favner alle grupper i DJ. Herunder hvordan vi omtaler og behandler hinanden i forbundet. 
 
Benjamin Vibe: Det har været givende at deltage i arbejdet, fordi det har givet anledning til at 
reflektere over, hvem vi er.  
Og det må ikke udelukkende handle om et navn. Det handler også om, hvilke tilbud vi har til 
grupperne i DJ. 
 
Mie Hovmark: Hvilken forkortelse? DJMK? Og er der overvejelser om et nyt logo? 
 
Allan Boye Thulstrup: Ja, hvis delegeretmødet godkender indstillingen, bør vi i stigende grad 
benytte DJMK. Og logo: Ja, vi bør overveje en opdatering. 
 
Anders Stoffer: Tak for arbejdet. Men den økonomiske del kan jeg ikke tilslutte mig. Vi har 
vigtigere ting at bruge DJ’s penge på. 
 
Beslutning: Godkendt at HB indstiller ”Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation” 
til delegeretmødets godkendelse. 
Der blev ikke taget endelig stilling til den økonomiske del af indstillingen. 
 
 

4. Sager til beslutning 
 

4.1. Økonomi: Budgetopfølgning, medlemsstatistik, referatforbud 
 

 Indstilling 
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 til orientering.  
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

4.2. Økonomi: Budget 2023 (ikke bilag) referatforbud 
 

 Tine Johansen: HB behandlede budgettet for 2023 på sit lukkede møde i går. Her blev det 
besluttet, at budgettet skal 4.-behandles og godkendes på HB’s møde den 21. februar. 
 
 

4.3. Økonomi: Nedsat kontingent, indtægtsgrænser for 2023 
 

 Indstilling 
FU indstiller til HB at beslutte en regulering af indtægtsgrænserne for nedsat kontingent med 
virkning fra den 1. januar 2023, så grænsen for 1/6 kontingent er 19.728 kr. 
og grænsen for 1/2 kontingent er 21.710 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 2023: 
Grænsen for 1/6 kontingent følger dagpengesatsen.  
Det indstilles derfor, at den reguleres fra de nuværende 19.670 kr. til 19.728 kr., som er 
dagpengesatsen pr. 1. januar 2023. 
Grænsen for 1/2 kontingent er i dag 21.646 kr. Det indstilles, at den reguleres med den 
samme procentvise stigning som 1/6 kontingent, til 21.710 kr.  
 

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter
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Debat: - 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.4. Zetland, ny overenskomst, til godkendelse, referatforbud 
 

 Indstilling 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender den nye overenskomst, hvor Dansk Journalist-
forbund, PROSA, HK og Dansk Magisterforening har bistået Zetlands medarbejdere og 
ledelse med at få gjort den hidtidige vilkårsaftale overenskomstretlig. Indstillingen sker 
ligeledes på baggrund af en 100 procent opbakning til overenskomsten blandt dem, der 
deltog i afstemningen om den. 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.5. Freelancere og soloselvstændige: Strategi for det videre arbejde, referatforbud 
 

 Indstilling 
Trygt Arbejdsliv-udvalget, TAU, indstiller til HB at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal 
udarbejde et forslag til en ny freelance- og soloselvstændige-strategi.  
 
Det indstilles, at den sammensættes, så den har bred ekspertise, men ikke bliver større, end 
at den kan arbejde effektivt.  
 
Beslutning: Godkendt. 
 
 

4.6. Netværk for udvalgte grupper  
 

 Indstilling 
HB drøfter og tager stilling til et forslag fremsat af specialgruppen DJ Kommunikation om 
etablering og facilitering af netværk for kommunikatører og andre udvalgte grupper  
jf. vedhæftede bilag 4.6.1.  
 
Sagsfremstilling 
- 
 
Debat: Nikolaj Søndergaard uddybede DJ Kommunikations forslag. 
 
Der var generel opbakning til, at det er en god og vigtig prioritering. Og fra flere sider tilbød 
man sin assistance til arbejdet. 
 
Charlotte Harder understregede, at det også er en stor opgave. I Kommunikationsafdelingen 
er det allerede planlagt at igangsætte et pilotprojekt i februar-marts 2023. For netværk er 
mange ting, og det er vigtigt at finde ud af, hvordan det skal gribes an. 
 
Tine Johansen: Det er vigtigt at gøre noget for at danne netværk, så eksempelvis 
soloselvstændige har et sted at mødes. Men at drive professionelle netværk er meget 
ressourcekrævende.  
Når det drejer sig om løsere netværk, kunne jeg forestille mig, at kredsene kunne have en 
rolle i at være igangsætter. 
 
Beslutning: HB er enig i DJ Kommunikations ønske om, at DJ igen prioriterer at tilbyde og 
facilitere netværk. I første omgang som pilotprojekt. 
 
 

4.7. Godtgørelse for fagligt arbejde  
 

 Indstilling 
Et flertal i FU (Tine Johansen, Allan Boye Thulstrup, Elisabeth Hamerik Schwarz og  



   

  6/12 

Frederik M. Juel) indstiller et samlet forslag til justering af reglerne for godtgørelse  
for fagligt arbejde til HB’s beslutning, se de nedenstående punkter 1-8. 
 
Et mindretal i FU (Anders Stoffer) kan ikke tilslutte sig indstillingen. 
 
Sagsfremstilling 
Siden HB-mødet i december 2020 har en arbejdsgruppe arbejdet på at komme frem til en ny 
eller justeret model for godtgørelse for fagligt arbejde. 
 
På baggrund af de hidtidige udkast til indstillinger fra arbejdsgruppen har FU drøftet emnet. 
I den forbindelse har FU gentaget og understreget tre forhold, der skal iagttages i forbindelse 
med en fornyet model for godtgørelse for fagligt arbejde: 

• Den nuværende model giver ikke de nuværende specialgrupper og -foreninger nogle 
lige muligheder for at kunne godtgøre bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats. 

• Godtgørelsen for fagligt arbejde skal fremover være enklere at administrere. 

• DJ’s økonomiske råderum giver ikke plads til at hæve udgifterne til godtgørelse. 
Derfor skal en justeret model for godtgørelse ikke være dyrere end den nuværende. 

 
Disse tre forhold mener FU ikke, der er taget tilstrækkeligt hensyn til i de forslag, man hidtil 
har set fra arbejdsgruppen.  
Derfor indstiller et flertal i FU dette samlede forslag til en opdatering af reglerne for 
godtgørelsen for fagligt arbejde til godkendelse i HB (punkt 1-8): 
 
1. Vedr. centralt indkaldte møder, dvs. HB-møder, møder i HB-udvalgene og 

deltagelse i overenskomstforhandlinger: Den nuværende model fortsætter stort 
set uændret. 
DJ’s vedtægters § 17 regulerer de centralt indkaldte møder, det vil sige møder i HB,  
HB’s underudvalg mv. samt deltagelse i overenskomstforhandlinger.  
For disse møder er FU enig med arbejdsgruppen i at fastholde den hidtidige model med 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, dog med den justering, at mødedeltageren kan 
medregne transporttid i mødetiden, dog max. i alt 7,4 timer pr. dag. 
Udgifterne til godtgørelse for HB-møder og møder i HB’s underudvalg er ca. 800.000 kr.  
pr. år. Med en stort set uændret model vil dette beløb være stort set uændret. 
Udgifterne til godtgørelse for deltagelse i overenskomstforhandlinger dækkes af 
Sikringsfonden, og varierer fra år til år med omfanget af overenskomstforhandlinger.  
 

2.  Vedr. DJ’s specialgrupper og specialforeninger:  
Det foreslås, at det nuværende udgiftsniveau fastholdes.  
Disse midler til godtgørelse fordeles fremover forholdsmæssigt efter medlemstal, 
dog således at der sikres alle specialgrupper og -foreninger en minimumsramme.  
Der gives mulighed for, at der også kan gives godtgørelse for andet fagligt arbejde 
end blot bestyrelsesmøder. 
Skiftende hovedbestyrelser har igennem en årrække besluttet, at specialgruppers og 
specialforeningers bestyrelser fik en tilsvarende godtgørelse (som punkt 1) inden for en 
maksimumramme, der var bestemt af deres medlemstal. 
 
Dette betyder, at de største gruppers og foreningers bestyrelser har kunnet få 
godtgørelse for op til 110 dage om året. Kredsbestyrelser har ikke været omfattet af 
denne beslutning. 
 
De samlede udgifter til godtgørelse til specialgrupper og specialforeninger beløber sig i 
øjeblikket til ca. 850.000 kr. om året.  
Udgifterne er imidlertid skævt fordelt, idet enkelte bestyrelser udnytter sin maksimum-
ramme fuldt ud, mens andre kun gør det delvist eller slet ikke. 
 
For at opnå en større lighed mellem specialgrupperne og specialforeninger uden at 
udgifterne til godtgørelse stiger, foreslår FU’s flertal, at de nuværende ca. 850.000 kr. 
om året fordeles på følgende måde: 
Den ene halvdel af de 850.000 fordeles ligeligt imellem alle specialgrupper og -forenin-
ger uanset størrelse. Dermed sikres det, at alle grupper og foreninger har en 
minimumsramme på (425.000/12=) 35.500 kr. 
Den anden halvdel fordeles mellem specialgrupperne og -foreninger efter medlemstal. 
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Det giver specialgrupper og -foreninger den følgende økonomiske ramme for 
godtgørelse: 

 
 Specialgr. 

/specialforen. 
Medlemmer 
(note 1) 

Nuværende 
TA-dage 

Nuværende 
ramme, kr. (2) 

Realiseret 
2019, kr. 

Ny samlet ramme 
(35.500 kr. + forh.) 

FIB  43 50 130.300 117.556 36.984 

BLAD (3) 60 50 130.300 17.140 37.570 

FBO 64 50 130.300 99.894 37.708 

LED (3) 166 50 130.300 0 41.227 

O 225 50 130.300 0 43.263 

VIF 632 70 182.420 0 57.304 

PF (3) 831 90 234.540 171.474 64.170 

FOTO 957 90 234.540 3.925 68.517 

FTV 1.634 110 286.660 56.363 91.873 

FLG 1.962 110 286.660 262.760 103.189 

JOUR 2.481 110 286.660 95.463 121.095 

KOM 3.318 110 286.660 16.965 149.971 

I alt 12.371 940 TA-dage 2.449.640 kr. 841.540 kr. 852.871 kr. 

 
Note 1: For specialgrupper er grundlaget som hidtil antallet af O-medlemmer. 
Note 2: DJ’s dagsats for tabt arbejdsfortjeneste i 2022 er 2.606 kr. 
Note 3: PF, Bladtegnerne og Ledere i DJ er specialforeninger. 
 

 Herudover foreslås det, at der gives mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer kan få 
godtgørelse til andet fagligt arbejde end blot deltagelse i bestyrelsesmøder, eksempelvis 
til forberedelse og gennemførelse af møder og arrangementer mv.  
Det skal dog fortsat ske inden for den enkelte specialgruppes eller -forenings tildelte 
økonomiske ramme. 
 
Det er den enkelte bestyrelse, der beslutter fordelingen/prioriteringen af den tildelte 
økonomiske ramme. Og det er formanden og/eller kassereren, der indberetter til 
økonomiafdelingen, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal have hvilken godtgørelse 
(timer, dage). 
 

De følgende punkter 3-8 er indstillinger fra arbejdsgruppen.  
De indstilles til HB’s godkendelse: 
 
3.  Godtgørelse til studerende: HB har tidligere besluttet at yde godtgørelse til studerende 

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

4. Menige FU-medlemmer: HB har tidligere taget stilling til, at menige FU-medlemmer ikke 
længere får et fast honorar, men overgår til en tidsbaseret godtgørelse på lige fod med 
øvrige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer (se punkt 1).  
 
Arbejdsgruppen indstiller, at denne praksis fortsættes. 
 

5. Tidsfrist: Mødedeltageres anmodning om godtgørelse skal være DJ i hænde snarest 
muligt og senest to måneder efter mødets eller opgavens gennemførelse.  
I modsat fald kan anmodningen om godtgørelse ikke efterkommes. 
 
Dette skal sikre, at økonomiafdelingen ikke skal efterbehandle godtgørelser for møder 
mv. meget længe efter deres afholdelse – endda helt ind i det næste regnskabsår. 
 

6. Udvikling af en digital løsning til håndtering af godtgørelsen: DJ’s sekretariat 
arbejder på at finde og tilpasse en digitale løsning til indrapportering af anmodninger om 
godtgørelse. Denne løsning skal i sig selv sikre en betydeligt enklere administration af 
behandlingen af godtgørelsen.  
 
Den nye digitale løsning vil blandt andet basere sig på, at den enkelte mødedeltager skal 
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registrere sin mødedeltagelse og sit tab af arbejdsfortjeneste. Dette skal herefter 
godkendes af en mødeansvarlig. 
Løsningen forventes at være på plads i første halvår af 2023. 
 

7.  Åbenhed om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste: HB besluttede i december 
2020, at der skal være større åbenhed om udbetalingerne af godtgørelse for tabt 
arbejdsfortjeneste. 
Arbejdsgruppen indstiller, at beslutningen om større åbenhed sættes i værk, når den nye 
digitale registrering er på plads (se punkt 6). 
Der skal udarbejdes nogle nærmere retningslinjer for offentliggørelsen, herunder 
hensyntagen til GDPR-regler. 
 

8. Procedure for beslutning om at yde godtgørelse i særlige tilfælde: DJ’s generelle 
regler om godtgørelse for fagligt arbejde er gældende for deltagelse i møder, hvor man  
i henhold til HB’s konstitueringsliste er udpeget til at repræsentere DJ. 
 
På HB-mødet den 31. august 2022 blev det besluttet at bede arbejdsgruppen om at 
foreslå en procedure for beslutning om eventuel godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i 
de tilfælde, hvor et DJ-medlem uden indstilling fra DJ udpeges til at deltage i et eksternt 
udvalg, nævn, råd eller lignende. 
 
Arbejdsgruppen indstiller, at proceduren skal være, at FU indstiller til beslutning i HB, om 
der i de enkelte påkommende tilfælde skal ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 
 
I indstillingen skal der blandt andet tages stilling til, om arbejdet i det pågældende 
eksterne udvalg, nævn eller råd omhandler DJ’s interesser og fagpolitiske prioriteringer, 
og om arbejdet i forvejen bliver dækket af DJ’s interessevaretagelse. 
 
Indstillingen bør udarbejdes i samarbejde med den eller de omfattede DJ-medlemmer. 
De pågældende DJ-medlemmer skal forinden have undersøgt, om deres respektive 
arbejdsgivere giver fri uden løntræk til deltagelse i arbejdet, eller om man har mulighed 
for at indgå i arbejdet uden eller med delvis godtgørelse. 
 
Indstillingen og beslutningen kan eventuelt indeholde en maksimumgrænse for 
godtgørelsens samlede størrelse. 

 
De ovennævnte punkter 1-8 indstilles til HB’s godkendelse. 
 
Debat: Indstillingen gennemgik en omfangsrig drøftelse. Først og fremmest punkt 2. 
Udpluk af debatten: 
 
Anders Stoffer: Jeg kan ikke støtte dette punkt. Jeg mener, at fordelingsnøglen skal give de 
små grupper noget mere. 
Desuden mener jeg ikke, at specialforeningerne Bladtegnerne og PF skal have ret til godt-
gørelse, for deres medlemmer er O-medlemmer i specialgrupper og tæller dermed dobbelt. 
Jeg vil opfordre Bladtegnerne og PF til at blive specialgrupper. Så vil de kunne få støtte på 
linje med andre specialgrupper. 
 
Sus Falch: Opfordrede til, at man genovervejede dette punkt, og hører, hvad special-
grupperne har brug for.  
I Freelancegruppen vil vi gerne kigge nærmere på, hvor mange mødedage, vi har, og om der 
er nogle opgaver, der kan ligge på Gammel Strand. 
 
Anne Anthon Andersen: Det er nødvendigt at forstå, at specialgrupperne er forskellige og har 
forskellige behov for at holde møder mv. 
 
Elisabeth Hamerik Schwarz: Vi bliver nødt til at finde en rimelig balance i dette spørgsmål.  
De største grupper har nu ret til godtgørelse for 110 mødedage om året. Med al respekt: Det 
er frivilligt arbejde, og vi skal ikke lokke med, at man kan tjene penge på det.  
Hvis Freelancegruppen oplever at have for mange opgaver, så skal man måske prioritere, og 
så er der måske nogle af opgaverne, der bør løftes af DJ’s sekretariat eller lægges i andre 
specialgrupper, der har freelancere som medlemmer.  
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Birger Storm og Elisabeth von Eyben tilkendegav hver for sig, at Film- og TV-gruppen og 
Visuelt Forum nu benyttede sig af godtgørelsen i større omfang end i sammenligningsåret 
2019. 
 
Allan Boye Thulstrup: Ja, det er en omfordeling, og konsekvensen af forslaget er, at der gives 
godtgørelse for færre mødedage til nogle specialgrupper, mens andre har mulighed for at 
lave noget mere.  
 
Johnny Frederiksen mente, at vi bruger for meget tid på at diskutere vore egne forhold. 
Han mente desuden, at den godtgørelse og fagligt frikøb, som udbetales af specialgrupper  
og -foreninger, blandt andet PF, også skulle indgå i debatten. 
 
Henrik Friis Vilmar: Debatten om godtgørelse handler ikke blot om os selv. Det handler om, 
hvilke forhold vi tilbyder de fagligt aktive, som arbejder for medlemmerne. 
 
Beslutning:  
Indstillingens punkt 1 vedr. HB-møder mv.:  

Godkendt. 
 
Punkt 2 vedr. specialgrupper og specialforeninger: 

Forslag fra Henrik Friis Vilmar suppleret af Anders Stoffer:  
Der tages ikke stilling til den fordeling, der er foreslået i punkt 2 endnu. 
En beslutning vedrørende dette punkt bør tages inden delegeretmødet. 
Det skal forinden undersøges, hvad forslaget vil betyde. 
Og der skal redegøres for, hvilke opgaver specialgrupper og specialforeninger bør løse,  
og hvordan det kan finansieres? 
Man skal desuden høre specialgrupper og specialforeninger om, hvilke forventninger 
man har til møder og andet tidsforbrug i 2023. 
 
Afstemning: Godkendt, 8-0-5. 
FOR: Henrik Friis Vilmar, Palle Jensen, Sus Falch, Anders Stoffer, Rane von Benzon, 
Johnny Frederiksen, Benjamin Vibe, Mie Hovmark. 
IMOD: - 
UNDLOD: Per Schultz-Knudsen, Elisabeth Hamerik Schwarz, Signe Goldmann, Allan 
Boye Thulstrup, Tine Johansen. 

 
3. Godkendt. 

 
4. Godkendt. 

 
5. Godkendt med tilføjelsen af, at der ikke sker praksisændring vedr. arbejdspladser, der 

fremsender opkrævning for tabt arbejdsindsats. 
 

6.  Godkendt. 
 

7. Godkendt med tilføjelse af, at den endelige udformning af denne opgørelse udestår.  
Det blev drøftet, om opgørelsen skulle opdeles på forskellige tillidshverv, og om den blot 
skulle omfatte godtgørelse udbetalt af DJ eller også kunne eller skulle omfatte 
godtgørelse udbetalt af specialgrupper og specialforeninger. 
 

8. Godkendt. 
 
 

4.8. DJ’s internationale engagement  
 

 Indstilling 
HB drøfter DJs internationale engagement.  
HB giver formandskabet mandat til at indlede processen med at melde DJ ud af det 
internationale forbund, IFJ, når det vurderes at være det rigtige tidspunkt. 
 
Debat: Allan Boye Thulstrup uddybede indstillingen. I de nordiske forbund er der en helt 
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overvejende holdning til at melde sig ud. Det mest konkrete og praktiske problem med at 
melde sig ud af IFJ er det internationale pressekort, som i øjeblikket udstedes af IFJ. Vi skal 
finde en alternativ løsning, og det kan lade sig gøre. 
 
Tine Johansen: Vi kan ikke fortsætte med at være medlem af en organisation, som ikke vil 
gribe ind overfor, at det russiske forbund opretter søsterforbund i besatte områder i Ukraine. 
 
Sus Falch: Hvor mange Safety-midler har IFJ endnu på kontoen? 
 
Benjamin Vibe: Hvad mener de øvrige EFJ-medlemmer? 
 
Rane von Benzon: Vi kan eventuelt beslutte at bruge de midler, vi sparer i kontingent, til 
andet internationalt arbejde. 
 
Allan Boye Thulstrup: Vedrørende Safety-midler: Frem til 2015 sendte DJ de indsamlede 
Safety-midler til IFJ. IFJ har især det seneste år brugt en del af disse midler i og omkring 
Afghanistan og i Ukraine. 
Vedrørende de øvrige EFJ-medlemmer: Der er opbakning hos flere øvrige EFJ-lande.  
 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 
 

5. Øvrige sager til drøftelse eller orientering 
 

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

 Per Schultz-Knudsen orienterede om FFF-udvalget:  
Der har været et enkelt møde siden sidst, hvor det blev drøftet, hvordan en høring om ledere i 
DJ kunne gennemføres. Det blev besluttet at gennemføre et webinar den 2. februar om 
emnet. 
 
Sus Falch orienterede om TAU: 
Man har behandlet overenskomstfornyelser, de nye rettighedsaftaler med streamingtjenester, 
de kommende overenskomstforhandlinger samt indstillingen om freelance- og 
soloselvstændige-strategien. 
 
Palle Jensen orienterede om EMU: 
Kommunikations-etikken blev behandlet godt og med succes på Fagfestival-programmet. 
På det kommende møde er det planen at se på whistleblowerordningerne. 
Og så udestår der at komme med input til de fagpolitiske prioriteringer. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.2. Mediernes Pension, orientering (ikke bilag) referatforbud 
 

 Tine Johansen gav en kort status vedrørende det igangværende udbud. 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

5.3. Fagfestival, evaluering 
 

 Indstilling 
HB får med denne indstilling mulighed for at evaluere Fagfestival 2022. Herunder at vurdere 
værdien af Fagfestival som tilbud til DJ’s medlemmer, da der ifølge medlemsundersøgelsen 
fra i år er en nedgang i andelen af medlemmer, der mener, at DJ-medlemskab giver adgang 
til attraktive faglige fællesskaber. 
 
Det indstilles, at HB i første del af 2023 tager stilling til, hvordan Fagfestival i fremtiden kan 
være relevant for en større del af DJ’s medlemmer i en form, der er mindre krævende at 
planlægge og gennemføre.  
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Sagsfremstilling 
Efter hele fire års fravær på grund af Corona lykkedes det i 2022 at få Fagfestivalen tilbage.  
Der var 818 deltagere i Odense, mens tallet i 2018 var 1016.  
Antal solgte billetter var 618 mod 776 solgte billetter i 2018.  
Differencen skyldes oplægsholdere, gæster, tolke, medarbejdere, stadeholdere mm. 
 
I nedenstående bilag har HB muligheder for at dykke ned i en række temaer omkring 
Fagfestival 2022, som kan være relevante i evalueringen. 
 
Debat: Flere tilkendegivelser af, at det var en virkelig god fagfestival. 
 
Kommentarer om, at Odeons lokaler enten er for store eller for små. 
 
Kommentarer om, at forskellige fagligheder som foto, grafik, film/tv mv. ikke var tilgodeset i 
programmet. Men også at man fra forskellige specialgruppers side havde været for sene med 
at byde ind med programforslag. 
 
Overvejelser om at gentænke Fagfestival-konceptet: Overveje enten at samle flere af de 
forskellige specialarrangementer, eventuelt også Cavling og Årets Pressefoto i ét 
arrangement. 
Eller at opgive tanken om et stort samlet arrangement, og i stedet for arbejde videre med 
specialarrangementer. 
 
Kommentarer om, at der skulle gives mange og store økonomiske tilskud fra forskellig side, 
for at få tilpas mange til at deltage. 
En kommentar om, at medlemmerne ikke længere har den samme tid og frihed til at kunne 
deltage i en Fagfestival. 
 
Charlotte Harder kvitterede for mange gode input og opfordrede til en fortsættelse af debatten 
om målet med og formen på Fagfestival samt konkrete programforslag i god tid næste gang. 
Samtidig en opfordring til at overveje ensretning af tilskud, da de forskellige tilskud betyder 
forskellige priser for forskellige grupper af deltagere, hvilket gør markedsføringen vanskelig. 
 
Beslutning: Drøftet. 
 
 

5.4. Status for tidligere beslutninger, orientering 
 

 Indstilling 
Til efterretning. 
 
Beslutning: Til efterretning. 
 
 

6. Eventuelt 
 

 Evaluering af mødet: HB vendte kort nogle enkelte emner vedrørende manglende imøde-
kommenhed og misforståelser. 
 
Johnny Frederiksen: Hellere holde møde på Gammel Strand end her, da forholdene på 
Kosmopol ikke afspejler den økonomiske forskel i forhold til Gammel Strand. Der var kun tre 
observatører fysisk til stede og forholdene i spisesalen var ikke optimale, da der var ekstremt 
koldt. 
 
Kommunikation fra mødet: Zetland og IFJ. 
 
Orientering om perioden frem til det kommende HB-møde: 
Tine Johansen: Ny regering. Vi skal se, hvad det betyder for DJ’s prioriterede emner. 
Overenskomstforhandlingerne bliver indledt. 
Cavlingprisen bliver uddelt den 6. januar. 
Journalisternes Dag den 28. januar. 
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Go’ jul og godt nytår! 

 
/DYB 


