
Referat:   Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ     
Dato:   28.maj   2020   kl   17.30-19   
Sted:   Zoom   
    

1.   Valg   af   dirigent   
    

2.   Godkendelse   
Dagsorden   og   referat   fra   sidst   
    

3.   Meddelelser   
    

4.   Orientering   om   sikker   mail   
Vi   er   i   fuld   gang   med   at   lukke   sikker   mail.   
  Efter   foreløbigt   3   rykkere   og   2   dage   til   deadline   er   der   29,   der   ønsker   at   beholde   
journalist.dk-mailadressen.   
Ros   til   formanden   fra   Anders   Stoffer   for   at   holde   fast   og   få   gennemført    lukningen   på   ordentlig   vis.   
    

5.   I-   og   O-medlemmer   
Valgforbund.   
Det   er   endnu   ikke   ti l   at   vide ,   hvor   mange   o-med lemmer   vi   får,   efter   at   DJ   fordeler   
kreds-medlemmerne.   Derfor   beslutter   bestyrelsen   at   indgå   et   valgforbund   til   Delegeretmøde,   hvis   det   
bliver   nødvendigt.   
    

5.1   Kreds-sagen   
De   med lemmer,   der   er    O-medlemmer   i   kredsene   og   I-medlemmer   i   Journalisterne   skal   
automatisk   over   til   os   efter   afta le   med   DJ .     
    

5.2   Rekruttering   
Vi   har   ikke   ret   mange   O-medlemmer,   og   det   kunne   være   rart   at   få   valgt   nogle   delegerede   i   
2021.   Hvad   gør   vi?   
Bestyrelsen   ser   tiden   an,   før   der   rekrutteres   aktivt   i   et   håb   om,   at   med lemstilgangen    kommer   
organisk   ved   for delingen .   Bestyrelsen   ser   dog   en   grund   til   at   samarbejde   med   de   studerende   på   
længere   sigt,   så   de   bliver   i   forbundet.   
    

6.   Hvidbog,   overlevering   m.m   
Orientering   om   hængepartier,   overlevering,   mangler   vi   noget   etc   
Rasmus   har   endelig   afleveret   sin   del,   og   overleveringen   er   nu   afsluttet.     
    
    

7.   Kommunikation     
    

7.1   Intern   kommunikation   
Bestyrelsen   diskuterede,   hvad   vi   gør   fremover?   Fungerer   google   docs   for   os,   bør   vi   overveje   
DJ’s   xtranet   eller   andet?   



Vi   holder   fat   i   docs   for   nu,   men   Stoffer   undersøger,   om   vi   kan   bruge   xtranet   til   referater.   
    
    

7.2   Ekstern   kommunikation   
Vi   skal   være   bedre   til   at   kommunikere   med   medlemmerne.   Facebook   og   nyhedsbrev.   
    

8.   Kontingent   
Elisabeth   indstiller   til,   at   vi   ser   på   kontingentet     
Regelmæssigt   spørger   folk   os   om   støtte   til   forskellige   ting,   og   når   andre   specialgrupper   vil   have   
os   med   på   arrangementer,   kan   vi   sjældent   skyde   penge   ind.   På   en   side   er   det   godt,   at   vores   
kontingent   er   lavt,   men   på   den   anden   side,   gør   det   også,   at   der   er   rigtig   mange   ting,   vi   
automatisk   ikke   kan,   og   det   er   nok   heller   ikke   særligt   solidarisk,   at   vi   kun   kan   tage   og   ikke   give.     
Vedlagt   –   2   bilag,   folk   der   søger   støtte   
Beslutning:   Kontingentet   fastholdes   indtil   videre   –   og   i   hvert   fald   til   vi   ved,   hvad   der   sker   med   
fordeling   af   kreds-medlemmer.   
    

8.1   Regnestykket   
Overblik   over   betalende   medlemmer,   og   hvad   en   kontingentstigning   vil   kunne   give   os   af   indtægt   
og   dermed   muligheder.   
    

OBS:   Bilag   med   antal   medlemmer,   og   hvad   vi   ville   kunne   få   ud   af   en   kontingentstigning   
eftersendes   
    

Svaret   er,   at   Specialgruppen   Journalisterne   i   DJ   har     
134   O-medlemmer    
og   1265   I-medlemmer     
og   medlemsafdelingen   fortæller,   at   alle   betaler   kontingent   til   gruppen.   
    

Antal   delegerede:   
Se   DJ’s   vedtægter,   bilag   5   §   1   stk.   2,    https://journalistforbundet.dk/vedtaegter   
  

Med   de   nuværende   134   O-medlemmer   vil   gruppen   have   ret   til   at   vælge   4   delegerede.   
    

De   fleste   af   I-medlemmerne   er   nok   O-medlemmer   i   en   medarbejderforening.   
Men   nogle   af   I’erne   er   ganske   givet   O-medlemmer   i   en   kreds.   
Og   de   vil   automatisk   blive   overflyttet   til   O-medlemskab   i   Journalisterne   i   DJ.   
    

For   hver   60   nye   O-medlemmer   er   der   ret   til   at   vælge   endnu   én   delegeret.   
    

Det   er   uden   de   overflyttede   medlemmer   
    

1399   medlemmer   svarer   til   83.940   kr   i   kontingent.   Dobbelt   op   ville   være   lige   omkring   170.000   og   15   kr   
250.000   kr   årligt.   
    

Reception   for   Niels   Peter   
    

https://journalistforbundet.dk/vedtaegter


Vi   genoptaget   snakken   –   10   kr,   stemening   noget   for   medlemmerne.   
    

9.   Arrangementer   
    

9.1   Genoptagelse   af   quizaften   –   hvordan   praktisk   
Vi   sætter   i   gang   –   Klub,   Linnésgade.     
    

9.2   Samarbejde   med   kommunikatørerne   
Besluttet:   Amerikansk   valgaften   mm.   3.november   
    

10.   Møder   fremover   samt   seminar  
Lad   os   se   på   datoerne   
Seminar   –   20.august.   Jour   Dag,   rekruttering   til   bestyrelse,   Delegeretmøde.   Faciliteret   af   en   i   
forbundet.   
Medarbejderforening   –   brugt   dem   til   målsætninger,   hvad   har   I   brug   for   det.     
    
    

11.   Eventuelt   
   

    

    
    
    
  


