
FreelanceGruppens generalforsamling den 25. februar 2017 
 
5J Forslag om ændring af vedtægternes § 3 vedrørende dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling, pkt. 4 og 6 
 
Forslagsstillere: Ida Sønderby Rosgaard og Ulla Nygaard 
 
Vi foreslår, at § 3 i FreelanceGruppens vedtægter vedrørende dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling, pkt. 4 og 6, ændres. 
 
Nuværende ordlyd: 
”Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab for gruppens drift. 4a. Regnskab for Barselsfonden 
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
6. Budget for gruppens drift, herunder fastsættelse af kontingent. 6a. Budget for Barselsfonden, 
 herunder fastsættelse af ydelser 
7. Valg af formand 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
10. Eventuelt” 
 
Forslag til ændringer: 
Punkt 4 ÆNDRES FRA: 
4. Regnskab for gruppens drift. 4a. Regnskab for Barselsfonden 
 
TIL: 
4. Regnskab for gruppens drift, herunder: 4a. Regnskab for gruppens kontingentmidler, 4b. 
Regnskab for gruppens ophavsretsmidler, 4c. Samlet oversigt over udbetalinger til hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem – herunder fagligt frikøb (FF), tabt arbejdsfortjeneste (TA) og anden udbetaling 
i hhv. FLG-regi og DJ-regi, 4d. Regnskab for Barselsfonden 
 
Punkt 6 ÆNDRES FRA: 
6. Budget for gruppens drift, herunder fastsættelse af kontingent. 6a. Budget for Barselsfonden, 
 herunder fastsættelse af ydelser 
 
TIL: 
6. Budget for gruppens drift, herunder: 6a. Budget for gruppens kontingentmidler, herunder 
fastsættelse af kontingent, 6b. Budget for gruppens ophavsretsmidler, 6c. Særskilt fastsættelse af 
maksimumgrænse for udbetaling af fagligt frikøb (FF) til hhv. gruppens bestyrelse og hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem fra gruppens hhv. kontingentmidler og ophavsretsmidler, 6d. Budget for 
Barselsfonden, herunder fastsættelse af ydelser 
 
Begrundelse: 
Der har i de senere år været ophedede diskussioner om FreelanceGruppens økonomiske 
dispositioner – herunder ikke mindst de skjulte udbetalinger til bestyrelsen – både internt i 
bestyrelsen og på generalforsamlingerne. 
 
Generalforsamlingen har flere gange krævet større åbenhed og gennemsigtighed omkring 
gruppens økonomiske forhold og fremlæggelse af, hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem får 
udbetalt for sin indsats i hhv. FLG-regi og DJ-regi. Ved at indføje disse krav i vedtægterne sikres 
og øges gennemsigtigheden, og vi undgår forhåbentlig flere tidskrævende diskussioner 
fremadrettet om selv samme emne – både internt i bestyrelsen og på generalforsamlingen. 
 
Desuden mener vi, at alle i bestyrelsen skal være solidt forankret på freelancearbejdsmarkedet og 
dér have mindst halvdelen af deres virke. Derfor bør ingen i bestyrelsen kunne modtage FF og TA 
m.m. for mere end halvdelen af årets arbejdsdage, dvs. 110 dage om året. 
 
DJ har i øvrigt flere gange tilkendegivet, at man går ind for åbenhed og gennemsigtighed. 


