
Bestyrelsesmøde   i   Journalisterne   3.   februar   2015     

Til   stede:   Rasmus   MP   (RMP),   Jørn   Albertus   (JA),   Allan   Boye   Thulstrup   (ABT),   Jimmy   Willemoes   Jensen   (JWJ)   
og   Pernille   Mac   Dalland   (PMD)   

  

Dagsorden   for   mødet:   

1.    Valg   af   referent   

2.    Godkendelse   af   referat   

3.    Beskeder   

4.    Delegeretmøde   –   med   flere   underpunkter   

5.    Generalforsamling   

6.    Brainstorm   og   spørgeskema   

7.    Defini�on   på   journalis�k   

8.    Kampagne   for   offentlighed   

9.    Folkemødet   

10.    evt.   

  

Ad   1    –   PMD   valgt   som   referent   

Ad   2    –   Referatet   fra   mødet   i   december   2014   blev   godkendt     

Ad   3    –   RMP   har   holdt   møde   med   Mathias   Bay   Lynggaard,   formand   for   Danske   Mediestuderende   
(samarbejdsparaply   for   journalist-   og   kommunika�onsstuderende   fra   ins�tu�oner   i   Aarhus,   Odense,   
Roskilde   og   København),   om   muligheder   for   samarbejde.   Enighed   om   at   holde   kontakt,   især   på   punkter,   
hvor   vi   har   fælles   interesser,   og   hvor   eventuelle   samarbejder   f.eks.   om   arrangementer   kan   etableres   

RMP   har   været   i   dialog   med   PF-formand   Lars   Lindskov   om   teknikken   i   at   være   en   specialforening   

RMP   er   blevet   kontaktet   af   Mads   Løkke   Rasmussen   fra   DJ   om   netværksdannelser   under   Journalisternes   hat.   
Vi   siger   ja   tak   �l   et   lille   møde,   der   kan   belyse   emnet   nærmere.   

RMP   kan   meddele,   at   foreningen   har   fået   Hans   Jørgen   Dybro   som   konsulent/kontaktperson   i   DJ.   RMP   tager   
kontakt   om   et   lille   møde   om,   hvad   han   kan   hjælpe   Journalisterne   med.   



Ad   4    –   ABT   har   et   ændringsforslag   �l   formuleringen   af   vores   forslag   om   en   �lføjelse   �l   vores   vedtægter   –   en   
ny   paragraf   22   stk.   3,   i   fald   ændringen   af   Journalisternes   status   vedtages,   så   den   bliver   en   specialforening   :   
”Medlemmer,   der   arbejder   med   fri   og   ua�ængig   journalis�k,   skal   være   medlem   af   specialforeningen”   

ABT   foreslår,   at   vi   �lføjer,   at   et   DJ-medlem,   der   er   medlem   af   en   medarbejderforening,   kan   have   sit   
medlemskab   ske   derigennem.    Det   bakker   resten   af   bestyrelsen   op.   Det   endelige   forslag   lyder   nu   således:   

Forslag   �l   ny   22,   stk.   3   i   forbundslovene:   
”Medlemmer,   der   arbejder   med   fri   og   ua�ængig   journalis�k,   skal   være   medlem   af   specialforeningen   
Journalisterne.   For   medlemmer   på   arbejdspladser   med   medarbejderforening   kan   medlemskab   eventuelt   
tegnes   via   det   obligatoriske   medlemskab   af   medarbejderforeningen.”   

RMP   er   kommet   med   i   et   underudvalg   under   HB,   der   skal   se   på   valgreglerne   for   formand   og   næs�ormand   i   
DJ,   f.eks.   med   henblik   på   �dsbegrænsning   på   posterne   eller   urafstemning   ved   valget   �l   dem.   Vi   afventer   og   
ser,   hvad   udvalget   kommer   frem   �l.   

  Med   hensyn   �l   valg   af   formand   og   næs�ormand   går   Journalisterne   ikke   ud   og   anbefaler   kandidater   på   
nuværende   �dspunkt,   blandt   andet   da   vi   ved,   at   der   stadig   er   overvejelser   ude   i   medlemsskaren.   Vi   holder   
os   ivrigt   orienteret   og   tager   diskussionen   igen   på   næste   bestyrelsesmøde.   

Ændringsforslag   �l   handlingsprogrammet   –   her   finder   vi   det   muligt   at   få   vores   interesser   varetaget   inden   for   
de   gældende   formuleringer.   

Hvad   angår   andre   forslag   �l   delegeretmødet,   vil   RMP   og   ABT   arbejde   på   formulering   af   forslag   om,   at   HB   
skal   regne   på,   hvad   det   vil   koste   DJ   at   administrere   kredse,   grupper   og   specialforeninger   i   stedet   for   at   
opkræve   1   kr.   pr.   medlem   pr.   måned   for   administra�on   (hvilket   for   vores   vedkommende   betyder   20   procent   
af   vores   indtægter)   –   med   henblik   på   eventuelt   senere   at   s�lle   forslag   om   de�e   ved   et   kommende   
delegeretmøde.   

  RMP   og   ABT   arbejder   også   videre   med   en   eller   anden   form   for   forslag,   der   pålægger   HB   at   kigge   nærmere   
på   DJ’s   struktur   i   lyset   af   den   nu   udsa�e   fusion.   

JA   arbejder   videre   på   udkast   �l   forslag   om   en   selvstændig   bladbestyrelse   for   Journalisten.   Når   det   er   klar,   
sender   han   det   rundt   �l   Journalisternes   bestyrelse,   så   vi   kan   diskutere,   om   vi   vil   være   medforslagss�llere   –   
hvilket   de   �lstedeværende   ikke   ville   være   afvisende   over   for.   

  

Ad   5    –   vores   generalforsamling   holdes   29.   april   e�er   delegeretmødet,   der   holdes   i   Kolding.   

Der   skal   ordnes   diverse   prak�ske   �ng   som   at   indkalde   �l   generalforsamling,   få   udtræk   af   medlemsliste,   
skaffe   dirigentklokke,   trykke   stemmesedler,   sørge   for   forplejning   m.v.   

RMP   har   hos   Linda   Garlov/DJ   ha�   en   føler   ude   om,   hvad   det   vil   koste,   hvis   DJ   udvider   deres   a�ale   i   Kolding   
med   et   lokale   �l   os,   når   delegeretmødet   er   slut.   Endnu   ikke   noget   svar   på   det.   

ABT   tager   kontakt   �l   Sara   Skovmoes   (DJ)   og   Hans   Jørgen   Dybro   om,   hvilken   hjælp,   vi   kan   få   fra   DJ   �l   
afviklingen.   



JA   påtager   sig   at   indkalde   �l   generalforsamling   i   re�e   �d   på   re�e   medie(r).   

Bestyrelsesmedlemmerne   opfordres   �l   at   give   en   melding   om,   hvorvidt   de   genops�ller.   

Foreløbig   meddeler   RMP,   Bent   Stenbakken,   JA   og   PMD,   at   de   genops�ller   (hvis   ikke   en   anden   fra   Poli�ken   
s�ller   op)   

ABT’s   kandidatur   a�ænger   af   hans   overvejelser   vedr.   andre   poster   i   DJ,   mens   JWJ   genops�ller   som   
suppleant     

E�er   en   kortere   diskussion   om   mulige   vedtægtsændringer   om   forskudt   valg   af   personer   �l   bestyrelsesposter   
for   længere   perioder   landede   vi   på,   at   vi   venter   og   kører   mindst   en   periode   mere,   før   den   type   
vedtægtsændringer.   

Så   på   de�e   område   vil   vi   nøjes   med   at   s�lle   forslag   om   at   ændre   paragraffen   om   antallet   af   
bestyrelsesmedlemmer,   så   der   skal   vælges   en   formand,   en   næs�ormand   og   syv   menige   
bestyrelsesmedlemmer   plus   tre   suppleanter.   

  

Ad   6    –   med   diverse   kommentarer   og   input   �l   det   fremlagte   forslag   �l   spørgeskema   går   PMD   �lbage   og   
arbejder   videre   med   formuleringerne   

  

Ad   7    –   Ved   mødet   i   oktober   udpegede   vi   nogle   journalister,   der   skulle   arbejde   på   at   formulere   en   defini�on   
på   journalis�k,   som   kan   danne   et   fælles   udgangspunkt   og   forståelsesgrundlag.   De   er   nu   kommet   med   et   
udspil,   som   vi   vil   lægge   på   Journalisternes   hjemmeside,   som   en   defini�on   på,   hvad   vi   ser,   at   journalis�k   er.   
Så   er   der   også   en   fælles   reference,   når   vi   udfordres   på   spørgsmålet   som   f.eks.   af   Journalisten   

Gruppen   består   af   Je�e   Sachs   (pensioneret),   Mogens   Rubinstein   (DR),   Chris�na   Agger   (JP)   og   Nina   Vibe   
Petersen   (Fyens   S��s�dende)   .   

Og   formuleringen   lyder:   

"Journalistik   er   i   sin   essens   -   uanset   målgruppen   -   at   indsamle,   kritisk   vurdere   og   forståeligt   
formidle   så   objektiv   information   som   muligt.    
  

Det   er   journalistikkens   kerneopgave   i   respekt   for   fagets   etiske   regler,   at   holde   øje   med,   om   
magthavere   og   ansvarlige   på   alle   områder   overholder   lovgivning,   gældende   regler   og   deres   egne   
normer   
  

For   at   sikre   troværdighed   i   formidlingen   er   det   afgørende,   at   journalisten   arbejder   uafhængigt   af   
egne   og   udefra   kommende   politiske   og   økonomiske,   interesser   og   udfører   sit   job   frit   og   ansvarligt   –   
kun   begrænset   af   mediets   egne   formulerede   etiske   regler   og   lovgivningen.   
  

Målet   er   at   oplyse   borgerne   og   dermed   give   dem   grundlag   for   at   tage   stilling   og   agere   i   samfundet   
og   privatlivet."   



  

De   �lstedeværende   bestyrelsesmedlemmer   diskuterede   formuleringerne   kort,   men   blev   enige   om   at   
beholde   ordlyden   i   respekt   for   gruppens   arbejde.   

  

Ad   8    –   Vi   ringer   Lars   Ruggaard   op   og   har   ham   med   på   medhør.   Han   redegør   for   nogle   af   tankerne   om   
kampagnesitet.   Et   af   de   næste   skridt   bliver   at   skaffe   penge   �l   det.   Erik   Valeur   og   Lars   Ruggaard   har   nogle   
penge   �lovers   fra   hvidbogen   om   offentlighedsloven,   de   kan   være   et   bidrag   �l   at   få   sitet   i   lu�en.   

Det   skal   undersøges   hos   Visuelt   Forum,   om   det   er   muligt   at   komme   med   et   bud   på,   hvad   det   vil   koste.     

LR   vurderer,   at   der   er   brug   for   et   hold   på   4-5   personer,   der   kan   arbejde   videre   med   projektet   –   han   prøver   at   
sæ�e   et   hold   og   beskrive   en   indholdskombina�on.   Han   tager   også   kontakt   �l   ’Nej   �l   offentlighedsloven’   

Lars   Ruggaard   vender   �lbage   med   en   plan   for,   hvordan   siden   skal   være,   og   hvad   vi   skal   have   en   ekstern   
grafiker   �l.   

  

Ad   9    –   I   år   kommer   vi   ikke   �l   Folkemøde   på   Bornholm,   men   det   beslu�es,   at   den   nyvalgte   bestyrelse   e�er   
generalforsamlingen   tager   emnet   op   og   diskuterer,   hvordan   og   i   hvilket   omfang   det   kunne   være   ny�gt   at   
deltage   eller   s�lle   bestyrelsesmedlemmer   �l   rådighed   for   arrangementet   ved   Folkemødet.   

Ad   10    –   ingen   bemærkninger   �l   evt.   

Næste   møde   holdes   23.   marts   kl.   18   i   København   –   Gammel   Strand   46.   

  

Således   husket   og   noteret,   Pernille   Mac   Dalland   

  

  


