
Dagsorden:   Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ   
Dato:   25.februar   2021   kl   17.30-20   
   
  

Tilstede :   Simon,   Signe,   Signe,   Stoffer   og   Elisabeth.   Afbud   fra   Jette   og   Henrik   
og   Kristian.   
  

1.   Valg   af   referent .   Signe   Ryge.   
  

2.   Godkendelse   
Dagsorden   og   referat   fra   sidst   
  

3.   Meddelelser   fra   Elisabeth.   
-   DJ   kommunikation   har   givet   os   10.000   til   Journalistikkens   dag.     
-   Vi   har   arrangeret   Medieudviklingen   2020.     
-   Vi   har   fået   nyt   arrangement-system,   som   virker   fint.     
  

Elisabeth   informerer   om   HB   møde   søndag   og   mandag.   Debat   om   
underleverandører   til   Journalisten:   Rakkerpak   producerer   Journalistens   
podcast   .   Ville   ansætte   Mads   Aagaard.   Han   sprang   fra.   De   producerer   fortsat   
til   Journalisten.   Til   info:   (MA   er   ikke   medlem   her).     
Punkt   til   næste   møde:   Vores   gruppes   input   til   redaktionen   på   Journalisten.   
  

Sidste   nyt:   3232   medlemmer!     
  
  

4.   Evaluering   af   GF  
Ros   udefra.   Vi   kører   på   bølgen,   folk   havde   en   ok   oplevelse   af   det   digitale   
format.   Simon:   Debatten   efter   beretningen    stak   i   flere   retninger   og   havde   
egentlig   ikke   noget   med   beretningen   at   gøre.   Dog   alt   i   alt:   det   var   ok!   
Stoffer:   Online   en   god   ting,   da   vi   geografisk   jo   dækker   hele   landet.   Der   var   
godt   med   synlighed   -   også   fra   formand   Tine.   
  
  
  

5.   Ny   bestyrelse   
  

Vi   har   præsentationsrunde.   
  
  

5.1   Præsentation   Journalisterne   og   hvidbog.     



Bilag   A:   
https://docs.google.com/document/d/1ci0xltMVanSinbqX2-   
ADbZUVlHPzGtugrJPgN1PLsBM/edit?usp=sharing   
  

Hvidbogen   er   nu   klar   og   delt   med   alle   bestyrelsesmedlemmer.   Mangler   afsnit   
om   tabt   arbejdsfortjeneste.   (Stoffer   er   på   opgaven.)   Der   mangler   drejebog   til   
nyhedsbrev   og   hjemmeside   i   hvidbogen,   men   da   systemet   skifter  
rege lmæssigt,   a�aler   bestyrelsen,   at   hjemmeside-   og   nyhedsbrevansvarlige   
kontakter   re�e   vedkommende   i   DJ   for   at   få   kurser,   når   de   starter   –   hvis   ikke   et   
medlem   af   bestyrelsen   kan   lære   dem   det.   
  
  

5.2   Ny   bestyrelse,   nye   forventninger   
  

5.3   Referent   –   hvad   gør   vi   praktisk   
Vi   skiftes   til   at   tage   referat.   (Simon,   Signe,   NP)     
  

5.4   Observatører   til   Hovedbestyrelsen  
Kristian   melder   sig   på   banen   som   mulig   observatør.   Men   vi   afgør   det   endeligt   
på   næste   møde.   
  
  

5.5   Møder   -   frekvens,   tid,   seminarer,   praktisk   såsom   nyhedsbreve.   
Forslag   fra   Elisabeth:   2   seminarer   årligt   på   en   hel   dag   suppleret   af   få   korte   
møder   resten   af   året.   Vi   undersøger   vores   respektive   arbejdsgiverforhold   
indtil   næste   møde.Vi   går   efter   en   seminardag   i   maj   med   efterfølgende   frokost.   
Doodle   coming   up!   E lisabeth   laver   doodle.   

  
6.   Valg   af   næstformand   (beslutningspunkt)   
Signe   Ryge   indstilles   og   vælges.   Vedtægtsændring   foreslås:   Fremover   
vælges   NF   på   det   konstituerende   bestyrelsesmøde.   
Til   Forretningsudvalg   foreslår   Elisabeth,   at   det   bliver   kasserer   (pt   Stoffer)   og   
næstformand   (Signe   Ryge)   og   formand.   Det   besluttes.   
  
  

7 .   Sekretærfunktion   og   hjemmeside   (beslutningspunkt)   
Vi   beslutter,   at   Signe   A   og   Kristian   går   videre   med,   hvordan   vi   kan   få   FB   
optimeret.   
  
  

7.1   Har   vi   brug   for   sekretærhjælp?   



Vi   er   ofte   udfordret   ift   at   få   tid   til   det   praktiske.   Bør   vi   finde   en   løsning   og   igen   
betale   os   fra   det?   
Tre   mulige   løsninger.   
Sekretær:   Vi   undersøger   med   DJ,   hvad   det   vil   koste,   at   Mette   Eeg   hjælper   os   
2-4   dage   om   ugen.   
Studentermedhjælper:   Vi   ansætter   en   student   igen.   
Fagligt   frikøb:   En   af   os   bliver   frikøbt   til   at   fikse   praktiske   ting.   Bilag   G   fra   
Freelancegruppen.   
  

Bestyre lsen     besluttede   indt il   videre    at   løse   opgaverne   internt   i   bestyrelsen   ved   
at   b live   bedre   �l   at   fordele   opgaver   og   føle   ansvar   for   dem.   Punkt   på   næste   møde,   
hvor   alle   får   et   ansvarsområde.   
  
  
  

7.2   Vi   har   brug   for   hjemmesidehjælp   
Vikar-webmasteren   hos   DJ   får   ikke   løst   vores   hjemmesideproblemer.   
Freelancegruppen   har   en   tidligere   
webmaster,   der   kan   hjælpe.   Han   koster   ca   450   kr/i   timen   og   kender   systemet.   
  

Elisabeth   vil   gerne   gå   videre   med   det.   Opbakning   til   det.   
Der   er   flere   gode   input   til   hvordan   vi   får   FB   til   at   leve   -   Signe   A   og   Kristian   
kigger   på   det.     
  

8.   Delegeretmøde   21   
  

8 .1   O-   og   i-medlemmer   –   forklaring.   Læs   også   bilag   B   her:  
https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-   
dj/nyhed/delegeretmoede-2021-vil-du-have-indflydelse-paa-djs-fremtid   
8.2   Status   på   delegerede   
8.3   Praktisk   op   til   delegeretmøde   
  

Vi   gennemgår   reglerne   for   I   og   O   medlemmer   i   forhold   til   delegeretmøde.     Vi   
skal   hver   især   gennemgå   vores   kontakter   og   se   hvor   mange   vi   kan   rekruttere   
til   delegeretmøde.   Elisabeth   sender   link   ud   til   oversigt   over,   hvem   der   kan   
vælges.     
  
  
  

9.   Kursus   og   arrangementer   Se   bilag   C   og   D   
  



  
9.1   Er   Styrk   dit   mindset   et   kursus   for   os?   
  

J a   tak.   Enighed   om   at   udbyde   det   så   snart   som   muligt   –   pris   forventes   at   
være   max   7000.   Elisabeth   tager   den   videre.   
  

9.2   Skal   vi   støtte   seniorarrangementet?   
Vi   støtter   med   5000.   
  
  

9.3   Vært   på   Medieudviklingen   2020,   15.marts.(   Signe   Ryge)   
Dennis   Kristensen   fortæller   om   medieudviklingen   (sammen   med   DJ   
kommunikation).   Ingen   udgifter   ud   over   gaven.   (Signe   Ryge   og   Elisabeths   
ansvar)   
  

9.4   Status   på   USA-arrangement.   
Intet   nyt.   
  

10.   DJ’s   udspil   til   en   kernefortælling   og   formålsparagraf   
(Beslutningspunkt)   Se   bilag   E   
  

10.1   Kernefortælling   
En   arbejdsgruppe   i   DJ   har   udarbejdet   et   forslag   til   en   kernefortælling.   Vi   
havde   den   op   på   mødet   i   januar,   
hvor   vi   besluttede   os   for   at   tage   den   op   på   førstkommende   møde,   da   
kernefortællingen   mangler   relevans   
for   Journalisternes   medlemmer   og   medlemmerne   generelt.   Kan   vi   finde   en   
løsning   i   form   af   en   sætning   
eller   andet,   der   kan   gøre   den   spiselig,   som   vi   kan   indstille   til   HB?   
  

FU   går   videre   og   laver    en    indstilling.   
  

10.2   Formålsparagraf   
Kan   vi   acceptere   formålsparagraffen?   
Bestyre lsen   godkendte   formålsparagraffen   
  

11.   Fagpolitiske   prioriteringer   (bilag   F)   
I   forlængelse   af   kernefortællingen   gennemgår   vi   DJs   fagpolitiske   prioriteringer   
og   ser,   om   der   er   noget,   der   
mangler.   
Tages   på   efterfølgende   FU-møde.   Input   fra   Simon.   



  
12.   Eventuelt   
Stor   lykke   over   de   nye   medlemmer!   
  

/Signe   Ryge,   25.2.2021   


