
Journalisterne   i   DJ   
Referat   beslutningsmøde   19.   juni   kl.   18-21   

    
1.        Valg   af   dirigent   (18.30)   
Stoffer,   der   også   tog   referat   

    
2.        Meddelelser   –   ved   behov   (18.31-18.36)   
Rasmus   MP:   Orienterede   om    fredagens   medlemsarrangement .   Mandag   var   
der   kun   tilmeldt   11   til   arrangementet.   Derfor   er   der   købt   annoncer   på   facebook.   
FU   har   besluttet,   at   der   er   åbnet   for   alle   medlemmer   af   DJ.   Nu   er   der   over   24   
tilmeldte.   Der   er   plads   til   80.   
    

Nyt   fra   HB   
Elisabeth   er   i   HB   valgt   til   Etik   og   Medieudvalget.   
Hun   er   formand   for   Freelance   og   Selvstændigudvalget   –   som   Stoffer   også   er   
medlem   af.   
Stoffer   er   valgt   til   HB’s   forretningsudvalg.   
Stoffer   er   medlem   af   Uddannelse   og   Kompetenceudvalget.   
Stoffer   er   valgt   til   Mediernes   Pensions   bestyrelse.   
    

HB   valgte   også   ny   Cavling-komite…   
https://journalistforbundet.dk/cavlingkomiteen   

    
3.        Forretningsorden.     
Rasmus   er   i   gang   med   at   lægge   sidste   hånd   på   værket,   som   er   en   del   af   
processen   ift.   overdragelse   af   formandskabet.   (Status   ved   Rasmus   MP).   
(18.36-19.00)   
    

Rasmus   MP   udsender   den   vedtaget   forretningsorden   med   refetatet.   
    

4.        Konstituering -   formand/næstformand,   eksterne   medlemmer   i   nævn   og   råd   +   
HB-observatør.   (Rasmus   MP   og   Elisabeth).   (19.00-19.10)   

Ronja   har   desværre   meddelt,   at   hun   øjeblikkeligt   trækker   sig   fra   bestyrelsen   
grundet   manglende   tid.     
Signe   Ryge   Pedersen   overtager   pladsen   i   FU.  
Ronja   havde   Journalistikkens   Dag   som   arbejdsområde:   Den   overtager   Rasmus.   
På   baggrund   af   det,   så   vil   vores   næstformand   overtage   flere   og   flere   af   
formandsopgaverne.   

https://journalistforbundet.dk/cavlingkomiteen


Rasmus   ønsker   ikke   som   afgående   formand   at   være   HB-observatør.   Bestyrelsen   
valgte   Jette   som   observatør,   og   Niels   Peter   beholder   sin   suppleantpost.   
(Elisabeth   giver   HB   besked).   
    

Mediepolitisk   udvalg   under   HB: Der   er   kommet   to   indstiller:     
Pernille   Aisinger   (Folkeskolen)   og   Brigitte   Alfer   (Crossborder   graverjournalister).   
Der   kan   komme   flere   inden   fristen   udløber   søndag.   FU   behandler,   hvis   der   
kommer   flere   indstillinger.   

    
5.        Bank…   
Der   er   fortsat   problemer   grundet   skrankepave.   (Rasmus   orienterer).   
(19.10-19.20)     
5a.   I   samme   ombæring   ift.   konstituering   og   banksag   skal   vi   diskutere,   om   vi   bør   
lave   en   ekstraordinær   generalforsamling   (Rasmus   MP).   (19.20-19.30)   
    

Beslutning: Rasmus   beder   banken   om   at   indkalde   Stoffer   og   Elisabeth   til   et   
møde,   så   vi   kan   komme   i   gang.   
    

6.        Lene   Rimestad   har   spurgt   om   tilskud   til   bog   om   undersøgende   journalistik.     
Tjek   skriv   i   bunden.   (19.30-19.40)   

   
Beslutning: Bestyrelsen   vedtog   generelt   at   støtte   aktiviteter,   der   falder   inden   for   
foreningens   strategi.     
Det   blev   vedtaget   at   støtte   bogprojektet   med   5000   kroner,   der   udbetales,   når   der   
er   garanti   for,   at   bogen   kan   udgives.   Beløbet   tages   fra   kampagne-kontoen.   Vi   
indgår   dialog   om   Lene   kan   fortælle   om   projektet   ved   et   medlemsarrangement.  

   
7.        Journalistikkens   dag.     
Gode   idéer   efterlyses.   (Elisabeth   og   Rasmus   MP).   (19.40-19.50)   
    

Beslutning: Punktet   udskydes   til   seminaret.   
    

8.        Vi   er   en   gruppe   –   hvad   nu?     
Vi   begynder   en   snak,   der   fortsætter   på   torsdagens   seminar.   (19.50-20.00)   
    

Rasmus   MP har   været   i   kontakt   med   medlem   og   administrationen   vedr.   
håndteringen   af   i-medlemmer,   som   ikke   har   demokratiske   rettigheder.   
Når   de   kan   håndtere   de   medlemmer,   sender   Rasmus   MP   en   mail   ud   til   
medlemmerne   om,   at   vi   er   blevet   en   gruppe.   



    
Beslutning: Rekruteringsstrategi   bliver   udskudt   til   seminar   i   august.     

    
9.        Offentlighedsloven   
Status   ved   Niels   Peter.   (20.00-20.05)   
    

10.      Nye   medlemmer   af   både   bestyrelse   og   gruppe   –   hvordan?     
(Elisabeth   lægger   ud   –   og   snakken   fortsætter   på   torsdagens   seminar).   
(20.05-20.15)   
    

Tænk   over   emner   til   bestyrelsen   og   så   tager   vi   en   åben   snak   om   det   på   seminar   
eller   et   bestyrelsesmøde   i   efteråret.   
    

11.      Skal   Journalisterne   i   DJ   samarbejde   med   HB’s   Etik   og   Mediepolitisk   Udvalg     
Om   et   arrangement   om   den   politiske   situation?   Arrangementet   kommer   til   at   
hedde   ”Journalistisk   dilemma-quiz-ish”.   (Freja   (formand   for   udvalget)   og   
Elisabeth   står   bag   idéen).   (Elisabeth).   (20.15-20.25)   
    

Beslutning: Vi   støtter   med   op   til   5000   kroner.   Overvej   samarbejde   med   Kreds   1.   
Arrangementet   afholdes   i   begyndelsen   af   september.   

    
12.      Status   fra   Twittergruppen     
Arbejde   med   kampagne   om   politisk   pression   ift.   medier   og   journalistisk   
handlefrihed.   (Se   vedhæftet   dokument   fra   gruppen.)   (Rasmus   MP/Esben/Jette)   
(20.25-20.30)   
    

Beslutning: Bestyrelsen   tog   oplægget   til   efterretning.   Det   perfekte   Hashtag   kan   
evt.   lægges   ud   til   medlemmerne   via   facebook.     

    
13.      Næste   arbejdsmøde   
Hvem   skal   nå   hvad?   (Rasmus   MP/Elisabeth)   (20.30-20.35)   
    

·         Snak   om   Journalisterne   som   gruppe   /   Jette   og   Elisabeth.   
·         Perfekte   hashtag   –   opslag   til   facebook   /   Jette   og   Elisabeth.   
·         Rekrutteringsstrategi   –   hvilke   medlemmer   mangler   vi   /   Jette   og   Elisabeth   
·         Lav   opslagene   til   twitter-facebook   i   forbindelse   med   twitter-kampagnen.   /   Jette   

og   Elisabeth   
·         Skal   vi   ændre   hjemmesiden   /   Jette   og   Elisabeth   
·         Udkast   til   nyhedsbrev,   gode   ideer   Journalistikkens   Dag,   ny   bank,   sådan   søger   

du   tilskud,   Twitter-kampagne   /   Jette   og   Elisabeth.   



    
14.      Valg   af   referent   til   næste   bestyrelsesmøde     

(Dirigent   styrer   dette   punkt).   (20.35-20.36)   
    

15.      Eventuelt (20.36-   ...   )   
Der   skal   laves   en   doodle   vedrørende   seminar   –   så   vi   finder   den   optimale   dato.   

    
    

Bilag   til   pkt.   6   
    

Lene   Rimestad spørger,   om   vi   vil   give   tilskud   til   en   bog   om   undersøgende   journalistik.   
Hun   beskriver   projektet   således:   
  

"Hver   dag   arbejder   danske   journalister   med   undersøgende   metoder.   
  

De   leder   efter   dokumentation,   så   de   kan   publicere   en   historie   med   en   skarp   og   ofte   
kritisk   vinkel   på   et   samfundsmæssigt   problem.   Ofte   er   det   nødvendigt   at   kombinere   
skriftlige   dokumenter,   databaser   med   interviews   og   observationer   for   at   kunne   påstå,   at   
noget   ulovligt,   umoralsk   eller   bare   væsentligt   at   vide   for   modtagerne.   
  

Denne   bog   præsenterer   en   række   metoder,   som   journalister   bruger,   når   de   arbejder   
med   undersøgende   journalistik.   Dels   til   inspiration   for   andre   journalister   og   studerende,   
dels   så   andre   interesserede   kan   se,   hvordan   journalister   tænker   og   handler,   når   de   
leder   efter   den   gode,   væsentlige   historie.   
  

Fra   Skagen   til   Gedser,   fra   podcast   til   web,   fra   undersøgende   til   fortællende   dækker   
denne   bog   undersøgende   journalistik   og   deler   ud   af   journalisternes   egne   anbefalinger.   
  

Meningen   er   at   finde   og   præsentere   de   bedste   metoder   fra   forskellige   journalister:   
Brigitte   Alfter   skriver   om   crossborder,   Tynell   skriver   om   mest   valide   kilde,   en   skriver   om   
det   kritiske   interview,   en   flok   skriver   om   aktindsigt.   
  

Bogen   udgives   på   Samfundslitteratur.   RUC's   Center   for   Undersøgende   Journalistik   er   
med.   
  

Et   mindre   beløb   kunne   også   være   dejligt.   
  

Så   kan   I   blive   nævnt   i   forordet   etc.   som   bidragsydere."     
    



Hun   siger,   at   hun   skal   have   fundet   70.000   kroner.   De   15.000   er   fundet   i   den   fynske   
bladfond,   og   også   et   symbolsk   beløb   fra   os   vil   tjene   som   opbakning.   Men   spørgsmålet   
er,   om   det   overhovedet   er   noget,   vi   gør   det   i.   Lad   os   tage   en   åben   debat.   
    
    

Bilag   til   pkt.   12   

Twitter-gruppens   tanker   
    

Formål   
Vi   vil   gøre   opmærksom   på,   hvordan   politikere   udøver   pression   for   at   indskrænke   medier   
og   journalisters   handlefrihed.   
    
Det   vil   vi   ved   at   finde   eksempler,   hvor   politikere   åbenlyst   truer   armslængdeprincippet   
eller   mediestøtten.   Eller   angriber   en   (eller   flere)   journalist(-er).   
Vi   vil   tage   afsæt   i   de   helt   åbenlyse   sager,   hvor   politikere   hiver   fat   i   journalister.   
    
Kriterier   for   udvælgelse   af   sager   
-   Danske   politikere,   der   angriber   mediebranchen   eller   specifikke   medier   og   journalister.   
-   Specielt   når   politikerne   stiller   spørgsmålstegn   ved   den   journalistiske   etik   og   
uafhængighed.   
-   Og   når   politikerne   forsøger   at   indskrænke   ytringsfriheden   eller   armslængdeprincippet.   
    
Sådan   udfører   vi   kampagnen   
Vi   vil   samle   aktuelle   eksempler   sammen,   inden   vi   går   i   luften.   Sager   som   ligger   lidt   
tilbage   i   tiden,   men   stadig   er   væsentlige.   Når   vi   begynder   kampagnen,   har   vi   “en   bunke   
eksempler”   at   skyde   med.   
    
Laver   fælles   Google   Doc.,   hvor   vi   uploader   ting,   politikere   har   sagt   i   artikler,   på   deres   
Facebook-profil   eller   på   Twitter.   
    
Praktisk   
Vi   samler   eksempler   fra   valgkampens   start   (7.   maj)   frem   til   den   7.   august   ,   hvor   vi   
begynder   at   offentliggøre   det   indsamlede   materiale.   
    
Vi   laver   en   Facebook   chatgruppe   med   Jette,   Esben   og   Rasmus,   der   tager   stilling   til   det.   
Som   udgangspunkt   vil   Esben   skrive   en   opslag   på   Twitter   og   Facebook.     
    



Alle   opslag   får   hashtaggene   #dkmedier   og   #politiskpres   eller   et   bedre   og   helt   genialt   
hashtag,   som   bestyrelsen   ryster   ud   af   ærmet...   
    
Eksempler   fra   valgkampen   
Sass   Larsen   
Pind   om   Sass   Larsen   
Kim   Christiansen   om   Radio24syv   
Rasmus   Paludan   i   mange   DR   programmer   
Pia   Kjærsgaard   om   DR   Debat   
Er   der   nogen,   der   vil   tage   støtten   fra   Jyllands-Posten   efter   muslimbashingsforsiden?   
  


