Referat for

Bestyrelsesmøde DJ Kommunikation den 12. august 2020

Sted

Teams

Deltagere
Tina Mellergaard, Peter Pishai Storgaard, Mie Bertelsen, Nikolaj
Søndergaard, Helga Grønvold, Nicholas Rindahl, Paul Brasso, Thilde Høybye
Afbud

Line Lund, Grazielle Aaholm

Referent

Thilde Høybye

1. Meddelelser/siden sidst + nyt fra udvalg, HB etc.
Thilde: Den nye næstformand i Dansk Journalistforbund, Allan Boye Thulstrup, tiltrådte den 1.
august 2020. Der er blevet afholdt møde i DJs forretningsudvalg forud for det kommende
hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2020, hvor bl.a. plan for Dansk Journalistforbunds
organiseringsindsats, beskæftigelsesindsats pba. Covid-19 konsekvenser, ny model for tabt
arbejdsfortjeneste, ny konstituering for de politiske udvalg samt medlemsudviklingen er på
dagsordenen. Fagfestival er aflyst pga. Covid-19. ”Den faglige dag” hænger ligeledes i en tynd tråd,
hvorfor der allerede nu arbejdes på digitale alternativer.
Mie: Det er problematisk, at man i Dansk Journalistforbund ikke satser på specialiserede
medarbejdere. Det er således meget kritisabelt, at man ikke har en webansvarlig ifm. en
medarbejders kommende barsel. Det er ikke på nogen måde holdbart, at Dansk Journalistforbund
ikke har en webansvarlig, hvilket ultimativt går ud over medlemmer, fagligt aktive etc.
Tina: Udarbejder en liste for bestyrelsen med fokusområder mhp. samtaler med Dansk
Journalistforbunds formandskab. Har drøftet Covid-19 konsekvenser for kommunikatører med
Journalisten, hvilket bliver bragt i en artikel snarest, hvor også Peter Pishai Storgaard mfl. er blevet
interviewet. Opfordring til at bestyrelsesmedlemmer indsamler viden blandt medlemmer om
konsekvenser ved Covid-19 etc.
2. Efterårets aktiviteter (meget kort)
Tina: Alt på aktivitetslisten er på plads. Desuden vil der være fokus på at få bl.a. ”Amerikansk
Valgnat” duplikeret i Aarhus. Har etableret kontakt til freelancer mhp. at videostreame events.
Peter: Webinar med Sundhedsstyrelsen i pipeline, men fremgår ikke på listen.
Mie: Webinar om ”arbejde på afstand” i næste uge fremgår heller ikke af listen. Line snakker
desuden med DJ Kommunikations tilknyttede freelancer angående et event (eventuelt i Aarhus).
3. Godkendelse af budget til Amerikansk Valgnat

Tina: Der tages højde for Covid-19 restriktioner, idet der sættes deltagergrænse på 100 samt
afslutning af arrangement kl. 00.00. Der er en risiko for et økonomisk tab ifm. ændrede restriktioner.
Nikolaj: Det er et højt beløb pr. deltager, hvorfor man bør se på at gøre arrangementet som
minimum en anelse billigere. 165.000 på ét arrangement efterlader blot 90.000 til resterende
aktiviteter iht. budgettet.
Mie: Enig med Nikolaj. Eventuelt kan man se på at reducere antal serveringer samt overvejelser om
drikkevarer.
Nicholas: Enig med Nikolaj.
Beslutning: Bestyrelsen godkender budget på 125.000. Bred opbakning til Nikolaj og Mies
bemærkninger, hvorfor Tina, Mie og Grazielle ser på mulige besparelser på eventet. Desuden søges
Dansk Journalistforbunds aktivitetspulje.
4. Drøftelse af kompetencehjul fra DJ Karriere og Trivsel (DJKT)
Punktet udskydes til separat Teams-møde, hvor bestyrelsen frivilligt kan deltage i drøftelsen. Tina
tager kontakt til Line, som indkalder til mødet.
5. Økonomi
Nikolaj: Halvårsregnskabet burde have været DJ Kommunikation i hænde i mandags, men er
desværre blevet forsinket. Derfor gives et detaljeret overblik senere i Facebookgruppen. Salg af DJ
Kommunikations aktier er stadig i proces, om end de er overgået fra Nordea til Dansk
Journalistforbunds depot.
Tina: Opfordring til at se på hvordan Covid-19 aflysninger mv. har påvirket budgettet.
6. Eventuelt
Tina: Afvikling af seminar den 9. september 2020 er afhængig af Covid-19 situationen, hvilket
bestyrelsen skal tage stilling til den 1. september 2020. Opfordring til at overveje dagsordenen for
dagen der som minimum indeholder planlægning af generalforsamling samt oplæg om
bestyrelsesarbejdet.
Mie: Bestyrelsen skal lave mere og andet end arrangementer, særligt det helt afgørende politiske
arbejde. [Bred opbakning]

