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Bestyrelsesseminar   
Offentlighedslov   
Linke   til,   hvad   der   er   sagt   og   skrevet   om   loven.   Den   skal   formentlig   evalueres   til   april,   så   der   
skal   sættes   ind   op   til   der.   
Evt.   kontakte   Krogerup   Højskole   for   et   samarbejde   –   de   var   aktive   sidst   med   mørklægning.   
Dels   få   engageret   Lars   Ruggaard   i   denne   sag.   Der   er   arrangement   i   Kreds   1   i   oktober   med   
Jesper   Tynell,   vi   dels   kan   reklamere   for,   dels   få   nogle   pointer   fra.  
Afholde   arrangement   for,   hvordan   man   søger   aktindsigt   –   det   kunne   være   i   samarbejde   med   
FUJ.   
Tidsplan     
Oktober:   Kontakte   Krogerup   Højskole   og   lodde   stemningen   (Martin   og   Niels   Peter)   

   

Hjemmesiden   
Jørn,   Morten,   Pernille   og   Jimmi   finder   snarest   dato   for   lille   kursus   i   hjemmeside.   
Der   er   mange   ting,   der   skal   opdateres.   Dels   skal   en   masse   faktuelle   fejl   rettes,   ligesom   der   
skal   opdateres   i   ’værdigrundlaget’   og   bestyrelsessammensætningen.   I   den   forbindelse   skal   
bestyrelses   sende   et   (vellignende)   pasfoto   til   Jimmi   –   så   kommer   det   på   siden.   
Der   skal   oprettes   et   selvstændigt   punkt   med   ’møder’.   Her   skal   være   referater   og   mulighed   for   
at   komme   med   indspark/kommentarer   til   næste   møde.   
’Kalender’   skal   revideres,   og   DJ-versionen   helt   slettes.   Her   skal   der   være   et   overblik   over   
vore   møder   og   arrangementer,   vi   har   udvalgt.   
’Nyheder’   skal   opdateres.   Her   skal   formandens   udtalelser   publiceres   sammen   med   de   
nyheder,   vi   skriver   efter   hvert   møde.   
Vi   vil   gerne   have   en   Twitter-widget,   der   viser   relevante   tweets.   Eksempelvis   #journalisterne.   
Link   til   Facebook.  
Der   skal   ligeledes   teases   for   den   store   undersøgelse   samt   oprettes   en   skriveskableon   til   
’Klagetelefonen’   med   tilhørende   introtekst.   
’Meld   dig   ind’-knappen   skal   bankes   helt   i   top   og   gøres   mere   synlig.   
Nyhedsbrevet   skal   indeholde:   Statement   fra   formanden,   nyhederne   fra   bestyrelsesmødet,   
gode   arrangementer.   
Desuden   link   til   hjemmeside   med   ’læs   mere’   og   til   Facebook.   
Tidsplan   
Oktober:   Afholdelse   af   kursus   +   udlugning   af   grelle   fejl   –   udsendelse   af   første   nyhedsbrev   
13.   oktober   
December:   Her   er   hjemmesiden   kørende.   

   

Klagetelefonen   



Der   skal   oprettes   en   telefonsvarer,   hvor   journalister   kan   ringe   ind   og   klage   deres   nød   over   
forhindringer   i   at   bedrive   journalistik.   Der   skal   etableres   kontakt   den   anden   vej,   så   der   –   
anonymt   –   kan   fremstilles   artikler   til   publicering   på   Facebook   (og   hjemmeside).   
Desuden   skal   der   fra   foråret   rulles   en   SDU-hær   ud.   Lene   gafler   100   studerende   til   at   foretage   
en   kvalitativ   spørgeundersøgelse   blandt   journalister   om,   hvad   der   har   været   deres   største   
hæmsko   for   at   bedrive   journalistik.   
Lene   sender   materiale   til   Jette   om   praktikanters   hverdag.   Jette   udarbejder   spørgeskema   til   
tilbagevendte   praktikanter.   
Tidsplan   
Oktober:   Rasmus   finder   abonnement   til   telefon   +   svarer.   Skriv   indlæg   til   
hjemmesiden/Facebook   –   plus   skriveskabelon   til   skriftlig   klage.   Jette   har   spørgeskema   klar.   

   

Plakat-kampagne   
Rasmus   fremlægger   forslag   til   plakater   med   deciderede   gruk.   De   var   alle   gode   –   de   bliver   lige   
rettet   lidt   til.   
Tidsplan   
Oktober:   Rasmus   har   rettet   til,   og   de   vil   blive   diskuteret   og   sorteret   på   bestyrelsesmødet.   
December:   Tryk   og   evt.   snak   med   journalisten   om   publicering.   

   

Studentermedhjælp   
Der   er   indløbet   ni   ansøgninger   –   de   fem   af   dem   er   indkaldt   til   samtale.   Specielt   to   ser   lovende   
ud.   Der   bliver   truffet   en   afgørelse   14.   september.   
  


