
Bestyrelsesmøde 8. maj 2019

Mødet holdt hos Silja Smith


Til stede: Silja Smith, Sofie Ejlskov, Holger Koefoed, Ole Frank Rasmussen, 
Jakob Risbro, Claus Christoffersen og Bodil Reimers


Afbud fra Sofie Dambæk, Ida-Sofie Sellerup og Janne Høgshøj


1. Dagsorden:  
Godkendt


2. Valg af ordstyrer:  
Holger tog hvervet


3. Status på studieturen til Helsinki:  
Der er 36 tilmeldte til de 25 pladser. Det går op med, at de nye, der meldte 
sig i det første døgn, er med, men ingen "gengangere". Dog skal der rykkes 
lidt rundt på værelsesfordelingen.

Alle deltagere bliver bedt om at give bindende tilsagn samt indbetale 
depositum inden en bestemt dato, så vi kan få klarhed over, om nogle fra 
ventelisten kan rykkes frem.

Det blev ligeledes vedtaget at forsøge at skaffe et begrænset antal pladser.

Bodil skriver rundt til deltagere og folk på venteliste.


4. Delegeretmøde:  
Blev drøftet. Kredsenes indflydelse bliver de kommende år mindsket, da et 
flertal på 66,8 procent vedtog at fratage kredsmedlemmer valgbarhed til 
delegeretmøde. Bestyrelsens bekymring er, at det er første skridt på 
nedlæggelse af kredsene.


5. Arrangementer:

Ole og Jakob arbejder på at få den kommende statsminister til Fyn sammen 
med TV2 Fyn og JyskFynske medier.

Eventuelt et samarbejde om at få medieordførerne til Fyn til diskussion om 
medieforliget

Jakob får fat i manden bag "Husk min stemme”.

Ole F undersøger, om vi kan lave en "Bag om Britta", når bedragerisagen 
kommer for retten.

Silja undersøger muligheden for samarbejde med Kreds 3 om arrangement 
med ny direktør på TV 2.

Sofie E undersøger et tilbud om kursus i jobsøgning via sociale medier.

Vi har tidligere haft en mentorordning i kredsen, som forbundet overtog. 
Bodil undersøger, hvordan ordningen var skruet sammen. Vi drøfter ved 
næste bestyrelsesmøde, om det er noget, vi skal genoplive som et 
kredstilbud.




Andre ideer: Søren Schultz om Fagenes fremtid

kandidater til Cavlingprisen - før prisuddeling

Konstruktiv journalistik med Haagerup


6. Bestyrelsesseminar:  
Dato blev fastsat til 5. oktober, hvor bestyrelsen drøfter det videre arbejde på 
et dagsmøde.

Nærmere indhold drøftes på næste møde.


Næste møde: 17. juni på restaurant Fynboen i Nørregade, Odense


Referent Bodil


