
Dagsorden:   Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ     
Dato:   30.januar   2020   kl   18-21     
Sted:   Dansk   Journalis�orbund,   Gammel   Strand   46   (lokale:   Store   Strand)   

  
1.   Valg   af   dirigent   
      Stoffer   vælges.   

  
2.   Godkendelse   
Dagsorden   og   referat   fra   sidst   
Begge   godkendes.   

  
  

3.   Meddelelser   
Elisabeth:   mangler   stadig   at   få   de   sidste   informa�oner   �l   hvidbogen   fra   Rasmus   MP   
Je�e   om   HB:   Det   blev   diskuteret   om   flere   diskussioner   bør   være   åbne.   Elisabeth   mener,   at   flere   af   de   
lukkede   punkter   sagtens   kunne   være   åbne.   

  
4.   Evaluering:   Journalis�kkens   Dag   og   GF   
Hvad   syntes   vi   om   det,   hvad   skal   gøres   anderledes,   skal   samme   ambi�onsniveau   holdes   etc.   

  
NP:   En   fremragende   dag   med   gode   oplægsholdere.   Mener   IKKE,   at   det   skal   ligge   datoen   e�er   Cavling.   
For   �dligt   på   året.   Bør   ligge   senere   i   januar.     
Elisabeth:   Næste   år   ligger   Cavling   en   uges   �d   senere,   så   lad   os   overveje   det.   Har   fået   mange   posi�ve   
�lbagemeldinger.   Nogle   mente   også,   at   der   nærmest   var   for   mange   oplæg.   Lad   os   prøve   
quiza�enerne   af,   se   hvordan   det   går   og   så   beslu�e   os   for,   om   vi   skal   holde   samme   høje   niveau.   
Signe:   Rig�g   god   dag,   super   oplæg,   dog   ikke   nødvendigt   med   tre   spor.     
Anders   om   JD::   Husk   at   printe   medlemslister/deltagerlister.   To   spor    -   et   dansk   og   et   engelsk   -   vil   være   
op�malt.   Vi   skal   hur�gst   muligt   søge   penge   fra   DJ   �l   næste   år,   da   der   er   skåret   i   DJ’s   ak�vitetspulje.   
Elisabeth   søger.    Mener   ikke,   at   vi   skal   bruge   mere   end   30.000   af   foreningens   egne   penge   på   den   dag.   
Meget   flot   fremmøde   �l   JD   -   kun   omkring   10,   der   ikke   mødte   op.   Det   var   det   helt   re�e   antal   (150).   Vi   
fik   23   nye   medlemmer   ved   indgangen.   Rig�gt   fint   at   vores   medlemsarrangementer   er   for   alle,   og   så   
kan   man   eventuelt   melde   sig   ind.     

  
5.   Ønsker   for   det   nye   år   
Afstemning   af   forventninger,   ønsker   etc   
Elisabeth:   Vi   skal   have   styr   på   antal   møder,   nyhedsbreve,   quiza�ener.   Eventuelt   færre,   men   mere   
effek�ve   møder.   Stoffer   og   Signe   er   enige.   NP   hælder   mere   �l   8-9   om   året.   Mener   at   6   er   for   lidt.   
Mener   at   arbejdsmøderne   skal   afskaffes,   vil   hellere   arbejde   hjemme.     
Stoffer:   Foreslår   marts,   maj/juni,   august,   oktober   og   december.     
Elisabeth:   Vil   gerne   holde   fast   i   arbejdsmøderne,   så   vi   sikrer   os,   at   arbejdet   bliver   gjort.   Je�e   er   enig.     
Stoffer:   Vil   fortsat   gerne   bidrage   med   at   være   kasserer   og   mødeleder.     
Beslutning:   Vi   holder   fast   i   arbejdsdagsmøderne.   

  
6.   Fordeling   af   ansvar     
Hjemmeside,   nyhedsbrev,   referent,   dirigent,   bes�llinger   af   lokaler   og   mad   etc   skal   fordeles.   
FU:   Elisabeth   foreslår,   at   vi   fortsæ�er   med   Je�e,   SIgne   og   Elisabeth.   Ved   økonomiske   spørgsmål   
inddrages   Stoffer.   Det   beslu�es.     
Kasserer:   Stoffer   vælges.   
Dirigent   ved   bestyrelsesmøder:   Stoffer     
Referent:   Signe.     
Elisabeth:   Booking   af   lokaler   og   mad.   



Hjemmeside:   Stoffer   og   Je�e.   
Nyhedsbreve:   Elisabeth.     
Elisabeth   foreslår,   at   vi   kan   komme   med   i   DJ´s   nyhedsbrev   med   meddelelser.   Vi   sender   selv   kun   
nyhedsbreve   ud,   når   der   er   en   konkret   nyhed.     
Facebook:   Stoffer   foreslår,   at   alle   blive   administratorer,   ikke   kun   Elisabeth.   
Je�e   foreslår   at   bruge   facebook   mere   ak�vt   �l   debat   om   aktuelle,   journalis�ske   emner.     

  
7.   MP’s   hængepar�er   
Vi   skal   danne   os   et   overblik   over,   hvad   vi   mangler   

  
Elszabeth:   Vi   mangler   Rasmus   MP´s   indlæg   �l   hvidbogen   og   hans   oplysninger   om   dem   på   sikker   mail.   
Elisabeth   får   fat   i   dem.     

  
8.   Bank   
Skal   vi   fortsat   have   dankort,   hvem   skal   have   ansvaret   etc.   
Beslu�et:   Vi   får   et   nyt   dankort.     

  
9.   Journalis�ske   fællesskaber   
Skal   vi   gå   ud   og   tage   teten   på   denne   anbefaling   i   Fagenes   frem�d?   

  
9.1   Diskussion     
I   Fagenes   frem�d   står   der   følgende   anbefaling   �l   Dansk   Journalis�orbund,   som   Je�e   har   
foreslået,   at   vi   diskuterer:     
Der   bør   etableres   et   markant   fagligt   forum   for   danske   journalister   
Dansk   Journalis�orbund,   DJ,   bør   tage   ini�a�v   �l   etablering   af   et   fagligt   forum   alene   for   
journalis�sk   beskæ�igede   i   Danmark.   Forummet   skal   have   �l   formål   at   s�mulere   jour-   
nalis�agets   og   journalistprofessionens   faglige   udvikling,   e�k   og   kvalitet   –   og   dermed   være   
med   �l   at   højne   fagets   standarder.   I   gamle   dage   ville   man   have   kaldt   et   sådant   forum   for   en   
standsforening,   men   �den   er   formentlig   løbet   fra   sådanne   betegnelser.     
Et   sådant   forum   har   manglet   for   danske   journalister,   da   Journalis�orbundet,   udover   at   være   
en   klassisk   fag poli�sk    organisa�on,   også   organiserer   en   lang   række   fag,   som   ikke   deler   
faglighed,   værdigrundlag   eller   iden�tet   med   journalisterne.   Et   journalis�sk   forum   –   med   
direkte   eller   indirekte   �lknytning   �l   DJ   –   vil   gøre   det   muligt   for   landets   journalister   at   skabe   
en   fælles   og   tydelig   diskussion   med   hinanden   og   med   samfundet   om   journalis�kkens   værdi,   
kvalitet   og   udvikling.     
Blandt   det   nye   forums   opgaver   kunne   f.eks.   være:   Uddeling   af   den   årlige   Cavlingpris,   
udarbejdelse   af   nye   retningslinjer   for   et   journalis�sk   pressekort,   udviklingen   af   et   fælles   
journalistlø�e   for   nyuddannede   journalister   samt   a�oldelse   af   faglige   seminarer   og   
konferencer.     
h�ps://journalis�orbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Fagenes%20Frem�d%20-%20Journ 
alis�agets%20frem�d_0.pdf   
(Side   42   anden   spalte)   

  
9.2   Evt.   beslutning   
Skal   vi   tage   de�e   videre?   Og   i   så   fald   det   hele,   noget   af   det   eller?   
Enighed   om   at   det   er   vores   eksistensgrundlag   at   være   et   fagligt   fællesskab   for   journalis�sk   
beskæ�igede   i   DJ.   Da   rapporten   blev   skrevet,   var   vi   ikke   en   specialgruppe,   men   det   er   vi   nu.   Så   ja   -   vi   
går   videre   med   det   i   en   arbejdsgruppe   (Elisabeth   og   Je�e)   og   ser,   hvad   vi   kan   gå   videre   med.   

  
  

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Fagenes%20Fremtid%20-%20Journalistfagets%20fremtid_0.pdf?fbclid=IwAR2NFint5qcURCXzss7cOsnfPzANq_WFj_YhMUlfpiCSvQBm-_2q2t7KfLk
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Fagenes%20Fremtid%20-%20Journalistfagets%20fremtid_0.pdf?fbclid=IwAR2NFint5qcURCXzss7cOsnfPzANq_WFj_YhMUlfpiCSvQBm-_2q2t7KfLk


  
10.   Sikker   mail   

  
10.1   Diskussion   
Skal   vi   følge   FU’s   beslutning   eller   vælge   en   anden   løsning?   

  
10.2   Beslutning   
Skal   vi   bakke   op   om   en   �lbagerulning,   eller   vil   vi   fortsæ�e   på   trods   af   kri�k   fra   DJ   og   
freelancegruppen?   
Grundet   den   nu   snart   langvarige   kontrovers   mellem   vores   specialgruppe   og   nogle   u�lfredse   
medlemmer,   har   DJ’s   forretningsudvalg   inds�llet    �l,   at   Journalisterne   i   DJ   tvinges   �l   at    �lbagerulle   
sikker   mail.   I   stedet   for   at   skulle   fortsæ�e   denne   proces,   der   tyder   på   godt   at   gå   en   vej,    beslu�es   det   
enstemmigt   i   bestyrelsen   at    �lbagerulle   sikker   mail,   da   bestyrelsen   anser   det   som   den   bedste   
beslutning   for   specialgruppen   som   helhed.   Ifølge   den   undersøgelse   Journalisterne   lavede   blandt   
brugerne   i   e�eråret,   bruger   ikke   ret   mange   �lsyneladende   selve   den   sikre   mail,   men   blot   
mailadressen,   og   da   forløbet   har   været   langt,   �dskrævende   og   opslidende,   vil   bestyrelsen   nu   hellere   
bruge   kræ�erne   andetsted.   Medlemmerne   vil   kunne   beholde   journalist.dk   som   adresse,   men   ikke   
som   Tutanota-sikker   mail.   I   Journalisterne   mener   vi   dog   stadig,   at   sikker   mail   er   yderst   vig�gt,   og   
som   plaster   på   såret,   vil   vi   derfor   �lbyde   medlemmerne   et   webinar-kursus   i   at   håndtere   mails   sikkert.   
Det   er   dog    et   krav   �l   DJ,   at   de   betaler   medlemmernes   udgi�er   det   første   år,   så   medlemmer   kan   
beholde   mailadressen.   Dere�er   er   det   på   DJ’s   be�ngelser,   idet   @journalist.dk   er   DJ’s   domæne,   og   
derfor   vil    Journalisterne   i   DJ   fremover   ikke   have   noget   med   @journalist.dk   at   gøre.     

  
  

10.3   Konsekvenser   og   kommunika�on  
Vi   risikerer   kri�k,   uanset   hvad   vi   beslu�er,   men   er   enige   om,   at   vi   bliver   nødt   �l   at   bruge   kræ�erne   på  
andre   �lbud   �l   medlemmerne,   der   rammer   bredere.   Vi   a�aler   et   �lbagerulnings�dspunkt   med   DJ   og   
kommunikerer   det   ud   i   en   række   mails.   

  
11   Arrangementer   
Nu   �l   det   sjove   

  
11.1   Quiza�ener   
Hvem   gør   hvad,   hvordan   og   hvorledes,   hvor   mange   etc.   
Elisabeth,   Je�e   og   NP   laver   arbejdsgruppe   og   kommer   med   et   bud.   Vi   skal   være   i   gang   inden   
sommerferien.     

  
11.2   Arrangementer   med   DJ   Kommunika�on   
Der   er   kommet   endnu   et   �lbud   
Dels   om   offentlighedsloven   og   dels   et   fra   DR,   der   gerne   vil   holde   et   oplæg   om   medierapporten.   DJ   
kommunika�on   betaler   for   begge.   Elisabeth   står   for   det.   

  
11.3   CPH:Dox   
Vil   gerne   have   os   med   på   et   arrangement.   Drø�else   og   evt.   beslutning.   
Der   skal   a�lares   nogle   detaljer,   inden   vi   kan   beslu�e   os.   Beslutningen   tages   i   FU.   

  
11.4   Woman   
Drø�else.   
Vi   giver   ok   �l   at   arbejde   videre   med   at   vise   dokumentarfilmen   Woman   -   forhåbentligt   med   �lhørende   
oplæg   fra   en   af   filmskaberne   -    for   vores   medlemmer.   Elisabeth   arbejder   videre   med   det.   



  
12   Hvidbog   
Status   
Elisabeth   mangler   det   sidste   fra   Rasmus   MP.   

  
13   Mødedatoer   for   det   kommende   år   
Hvor   o�e   skal   vi   mødes,   hvad   med   arbejdsmøder   etc?   
Fremover   er   det   17.30-20.30.   12   marts,   28   maj,   1.   oktober,   7,   december.   Heldagsseminar   den   20   
august.   Elisabeth   indkalder   �l   møder.   

  
14.   Eventuelt   
NP:     

  
  
  


