
Dagsorden:   Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ     
Dato:   5.   december   2019   kl.   17-19     
Sted:   Dansk   Journalis�orbund,   Gammel   Strand   44   (lokale:   kursuslokalet)   

  
1.   Valg   af   dirigent   

  
2.   Godkendelse   
Dagsorden   og   referat   fra   sidst   

  
3.   Meddelelser   
Ekstraordinært   delegeretmøde   

  
4.   Journalis�kkens   Dag   

  
4.1   Program   og   �lmeldinger   
Rasmus   orienterer   

  
4.2   budget   
Rasmus   orienterer   

  
4.3   Hvem   gør   hvad?   
Vi   skal   have   fordelt   de   opgaver,   som   skal   håndteres   i   løbet   af   den   4.   Januar.   

  
5.   Andre   arrangementer   2020   

  
5.1   Quiza�ener   
Vi   har   søgt   3000   kr.   af   Kreds   1   �l   at   arrangere   quiza�en   i   2020   –   �lbagemelding   mangler.   Esben   har   undersøgt   
priser,   og   en   quiz   koster   ca.   2000   kr.   at   få   lavet.   Lad   os   komme   i   gang   med   at   undersøge   mulige   loca�ons   (husk   
overenskomst)   

  
5.2   Arrangementer   med   DJ   Kommunika�on   
Formand   for   DJ   Kommunika�on   Tina   Mellergaard   og   Elisabeth   har   talt   om   at   lave   arrangementer   sammen   i   
2020   for   at   styrke   en   følelse   af   samarbejde   grupperne   imellem.   De   har   desuden   en   por�on   penge,   der   skal   
bruges.   
De   tre   arrangementer,   der   er   på   tegnebræ�et,   er:   Offentlighedsloven,   ak�ndsigt   og   dialogen   mellem   
journalister   og   kommunikatører.   
Kunne   det   være   en   måde   at   lave   noget   om   offentlighedsloven   –   vi   kan   sikkert   også   får   E�k-   og   Medieudvalget   
ind   over.   
Hvis   bestyrelsen   synes,   det   er   en   god   idé,   sæ�er   Elisabeth   det   i   søen.   

  
5.3.   Beslutning   
Skal   vi   lave   arrangementer   med   DJ   Kommunika�on?   

  
6.   Hvidbog   
Hvidbogen   skal   være   færdig   �l   GF   -   lad   os   gøre   status   og   sæ�e   en   deadline   for   de   �ng,   der   mangler.   



Husk,   at   der   stadig   er   en   arbejdsdag   13/12.   
  

7.   Sikker   mail   
Rasmus   og   Elisabeth   havde   møde   med   Hans   Jørgen   2.dec   –   de   orienterer,   og   Stoffer   supplerer.   

  
7.1   Beslutning   
Går   vi   med   FU,   eller   skal   den   videre   i   HB?   

  
8.   Generalforsamling   
Det   er   sidste   møde   inden   GF.   Vi   samler   op   på   evt.   hængepar�er.   

  
8.1   Beretningen?   

  
8.2   Dirigent   
Claus   Iwersen   har   sagt   ja   –   Elisabeth   har   forberedende   møde   med   ham   16/12   

  
8.3.   Bestyrelsen     
Næs�ormand,   forretningsudvalg   +   rekru�ering   
    
8.4.   Vedtægter         
Vi   skal   huske   de   vedtægtsændringer,   vi   vedtog   sidst.   

  
8.5.   Budget   2020   
Vi   skal   have   lavet   et   budget   for   2020,   der   hur�gst   muligt   skal   ud   �l   vores   medlemmer.   

  
8.6.   Informa�onsside   om   generalforsamlingen   
Vi   skal   have   etableret   en   informa�onsside   om   generalforsamlingen   på   ”Journalisterne   i   DJ”.   
Hvem   har   evner   og   �d   �l   at   få   sådan   en   fikset?   

  
9.   Bestyrelsesarbejdet   næste   år   

  
9.1.   Forventninger   

  
9.2.   Arbejdsgange   –   inkl.   dirigent,   referent   etc.   

  
10.   Kommunika�on   
Hvad   skal   vi   kommunikere   fra   dagens   møde   –   og   hvem   står   for   det?   Desuden   skal   der   skrives   og   udsendes   et   
nyhedsbrev.   Igen,   hvem   står   for   at   vores   medlemmer   hører   fra   os?   

  
11.   Eventuelt   

  


