
FreelanceGruppens	generalforsamling	2017	
	
5e	Forslag	om	markering	af	FreelanceGruppens	40-års	jubilæum	i	2017	
	
Forslagsstiller:	Bestyrelsen	efter	opfordring	fra	generalforsamlingen	2016	
	
Budget for fejring af jubilæum      
Fagligt frikøb 12 dage til tovholdere.     27.900 kr. 
 
1. Logo-konkurrence 
Udgift til konkurrenceopsætning      2.500 kr.  
Præmie til vinderen (tilskud til kursus):    5.000 kr.  
 
2. Dækning på egne medieplatforme og opmærksomhed i løbet af året 
Portrætter af medlemmer, der har været med fra starten 
5 timers fagligt frikøb pr styk til 12 portrætter (et om måneden)  18.840 kr. 
 
Fire dialogmøder 
To i provinsen (hhv. Aalborg og Fredericia), to i København á 15.000 pr styk (materialeudgifter, 
lokaleleje, forplejning og transportgodtgørelse).  
Tema: Hvad kan vi gøre for hinanden – hvordan skaber vi større solidaritet, og hvordan kan vi 
bruge vores fælles erfaringer med det at være freelancer; forskellige typer freelancere sættes i panel 
og går i dialog med hinanden og de fremmødte. I alt    60.000 kr.  
 
Freelancetyper, fx: 
a) provinsbosiddende overfor københavnere 
b) erfarne over for nystartede 
c) nyuddannede over for 60+'ere 
d) lønmodtagere/kombinatøre over for selvstændige 
e) enspændere over for fællesskaber 
f) BIZ-tænkere over for classic freelance-tænkere 
 
Fire fotomontager under temaet en dag i en freelancers liv 
Udvælges ud fra pitch fra fotografer (efterlyses via nyhedsbrevet)  
To dages fagligt frikøb pr styk (1 dag til at følge, 1 redigering):   18.600 kr. 
 
Opdatering og udgivelse af opdateret jubilæumspublikation (der findes en fra 25-året) 
15 dages fagligt frikøb til research og produktion   34.950 kr  
Layout      10.000 kr.  
Udgifter til trykning ca. 300 eksemplarer   15.000 kr. 
(lægges online men uddeles også til jubilæumsfesten)  
 
3. Jubilæumsfest 28. oktober 2017 i anledning af 40 året for FreelanceGruppens stiftelse 
 
Afholdes på Arbejdermuseet i København i festsalen og i lokalet Louis Pio, inkl. særudstilling af 
medlemmernes produkter. Medlemmerne opfordres til at tage det produkt med, de har produceret i 
løbet af deres freelanceliv, som de er mest stolt af samt en lille forklaring på hvorfor det produkt var 



noget særligt (kan være tekst, video, lyd osv.). Udstillingen bliver ophængt i lokalet Louis Pio om 
formiddagen d. 4. november og hænger i to uger, gratis adgang til medlemmerne af FLG. 
 
Udgifter:  
Lokaleleje 1 (festsal)     24.750 kr.  
Lokaleleje 2 (Pio)     24.000 kr.  
Omstilling af stole, leje af borde mm.    3.400 kr.  
Personale til at facilitere museumsåbning ml. 17-18   2.000 kr.  
Forplejning (snack, buffet, bar til kl. 20) til 200 personer  113.000 kr. 
MGP pris (gavekort tilskud til kursus)    10.000 kr. 
DJ's      20.000 kr. 
 
I alt       389.940 kr.  
 
 
Begrundelse: I efteråret 2017 fylder FreelanceGruppen 40 år. Det vil vi gerne markere og fejre ved 
at sætte fokus på freelanceliv før og nu i en række portrætter, fotomontager og dialogmøder året 
igennem samt en stor debat og fest ved årsdagen.  
Det er vigtig for os, at der bliver tale om så stor medlemsinddragelse som muligt, såvel hvad angår 
deltagelse som praktisk arbejde med at planlægge og arrangere. Derfor er posterne til fagligt frikøb 
et udtryk for, at ingen skal være forhindret i at være med på grund af deres økonomiske situation. 
Det er os også meget magtpåliggende at arrangementerne favner og engagerer alle de fagligheder, 
som FreelanceGruppen organiserer, og at vi kommer ud i landet.  
Vi tager forbehold for ændringer samt udvikling af nye og andre idéer undervejs i processen, 
hvorfor enkelte poster kan komme til at variere.  
 
 
 
 
		


