FreelanceGruppens generalforsamling 2017
5C Forslag om principper for fremlæggelse af Fagligt Frikøb (FF) og Tabt Arbejdsfortjeneste
(TA)
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Begrundelse: Bestyrelsen har hvert år fremlagt en oversigt over disponering af Fagligt Frikøb (fra
hhv. kontingentmidler og ophavsretsfondsmidler).
Der har fra generalforsamlingen 2016 været rejst ønske om, at den tabte arbejdsfortjeneste (TA),
medlemmer af bestyrelsen oppebærer fra DJ, også indgår i oversigten. Da TA ikke vedrører
FreelanceGruppens midler, hverken kontingentmidler eller ophavsretsfondsmidler – og heller ikke
alle TA-udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer reelt vedrører deres virke som medlemmer af
bestyrelsen i FLG (men i stedet fx deres hverv som DJ Hovedbestyrelses-medlemmer) – foreslår vi
nedenstående model til vedtagelse. Dette for at tydeliggøre hvad FLGs bestyrelsesmedlemmer er
involveret i i DJ-regi.
Bestyrelsen vil i år fremlægge oversigten for 2016 efter de principper, der foreslås her.
Denne oversigt og efterfølgende tekst udgør det, der hvert år fremlægges på GF:
Kontoen fagligt frikøb:
Formand
xx dage/måned
x dage/år
Næstformand
xx dage/måned
x dage/år
Sekretær
xx dage/måned
x dage/år
Økonomiansvarlig
xx dage/måned
x dage/år
Tillidsrepræsentant-stævne
x dage/år
GF-referat ekstern
x dage/år
Nordiske møder
x dage/år
+ andre poster, som kan variere fra år til år som faglige klubber osv.
1 dags FF eller TA er x.xxx,xx kr. og en times FF eller TA er xxx,xx kr.
Kontoen webredaktion:
Redaktører
xx dage/måned
x dage/år
Indholdsproduktion eksterne
samlet sum
Indholdsproduktion bestyrelsen
samlet sum
(det vil føre for vidt at lave timeoversigt for indholdsproduktionen)
Ophavsretsfonden:
Kursusplanlægning
i alt xx dage/år
Kursusansvarlig
i alt xx dage/år
Seminarudvalg
i alt xx dage/år
Seminaransvarlig
i alt xx dage/år
Fondsudvalg
i alt xx dage/år
+ andre poster, som kan variere fra år til år
Tabt arbejdsfortjeneste fra DJ til bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmøder 10 dage årligt pr. bestyrelsesmedlem, hvis man deltager i alle.
HB-møder observatørpost ca. 10 dage/år (formand eller næstformand, når formanden sidder i HB).

Dertil en liste over de formelle udvalg, arbejdsgrupper, ad hoc opgaver mm. i DJ, som
bestyrelsesmedlemmer er involveret i, og som er kompenseret med TA. Omfanget anslås i antal
dage og opgøres med udgangspunkt i og fokus på arbejdsfunktioner/opgaver/hverv. Navn på de/t
pågældende bestyrelsesmedlem/er anføres i parentes. De enkelte bestyrelsesmedlemmer indberetter
deres input til denne liste til formand og økonomiansvarlig.

