
Bestyrelsesmøde   5.   januar   2016   

Tilstede :   

A�ud :   

Punkt   1   Redegørelse   for   forløbet   i   Qureshi-sagen.   

Bestyrelsen   har   beklaget   forløbet   og   trukket   eksklusionen   Qureshi   �lbage.     

Punkt   2.a   Foreningstype   

Je�e:   Det   vig�gste   er   at   vi   kan   markere   os   og   melde   ud   i   princip   og   arbejdsmetode   diskussioner,   så   vores   
medlemmer   ved,   hvad   vi   står   for.   

Jimmy:   Jeg   synes   lidt   at   vi   skal   være   lidt   det   hele   såfremt,   at   det   er   opportunt   for   os.   Vi   skal   lobbye   for   
kvalitet   i   journalis�k.   

Pernille:   Jeg   er   mest   for,   at   vi   er   en   holdningsorganisa�on.   Vi   kan   dog   godt   koble   os   på   arrangementer   eller   
gå   ind   i   princip   eller   arbejdsmetode   diskussioner.   

Niels   Peter:   Jeg   mener,   at   vi   skal   være   en   holdnings   og   arrangement   forening.    Dog   skal   vi   kun   lave   
arrangementer,   hvis   der   er   en   mening   med   det.   

Rasmus:   Vi   skal   arbejde   for   hele   �den,   at   få   �ng   på   dagsordenen   internt   i   journalist   forbundet.   Vi   skal   
stadigvæk   melde   holdninger   ud   offentligt,   men   måske   kun   i   Journalisten.   Hvis   vi   skulle   lave   arrangementer   
tænker   jeg,   at   det   bliver   arbejdspladsdiskussioner.   

Mar�n:   Jeg   ser   os   som   en   holdningsforening.   Vi   skal   melde   holdninger   ud,   når   vi   kan   supplerer   eller   er   
uenige   med   Dansk   Journalis�orbund.   

Lene:   Jeg   går   ind   for,   at   vi   er   en   holdningsforeningen.   Kan   vi   levere   originalt   indhold   kan   vi   godt   lave   noget   
særligt.     

Morten:   Jeg   synes   vi   primært   skal   arbejde   internt   i   forbundet,   vi   skal   dog   stadigvæk   melde   offentligt   ud.     

Anne:   Vi   skal   markere   os   internt   i   forbundet.   

Je�e:   Der   er   rig�g   mange   gode   arrangementer   allerede,   så   vi   bør   i   stedet   koble   os   på   andres   arrangementer,   
frem   for   selv   at   lave   nogen,   medmindre   vi   har   noget   stof   vi   selv   har   fundet   og   som   vi   gerne   vil   udbrede.   

Jørn:    Vi   bør   markere   os   på   andre   emner,   f.eks.   mediestø�e   og   uddannelse   af   nye   journalister.   

Konklusion:     Vi   koncentrerer   nu   vores   indsats   internt   for,   at   skubbe   en   række   mærkesager   i   
Journalis�orbundet.   Vi   skal   markere   os   i   sager,   hvor   Journalis�orbundet   ikke   gør   det   �lfredss�llende.   Vi   skal   
sam�dig   holde   møder   med   bestyrelserne   ude   på   arbejdspladserne,   og   høre   journalisterne   om,   hvad   de   
gerne   vil   have   vi   skal   arbejde   med.   Vi   skal   skabe   værdi   for   de   enkelte   medlemmer   gennem   vores   
hjemmeside,   facebook   og   nyhedsbrev.     



Punkt   2.b   Hvem   skal   tegne   foreningen     

  Bestyrelsen   bakker   fortsat   op   om   formand   Rasmus.   

Kons�tuering   af   næs�ormand.   

Je�e   kons�tueres   som   næs�ormand   ind�l   generalforsamlingen.   

Opre�else   af   forretningsudvalg.     

Bestyrelsen   er   posi�vt   stemt   for   et   forretningsudvalg,   men   formen   og   prak�kken   bliver   taget   i   
arbejdsgruppen.   

Punkt   2.c   muligheder.   

Diskussionen   omkring   eksklusionsparagraffen   bliver   taget   i   udvalget.   

Ekstraordinær   generalforsamling   var   der   enighed   om   ikke   at   a�olde.   

Flere   bestyrelsesmedlemmer   bliver   taget   i   udvalget.   

Nyt   navn?   

Rasmus:   vi   bør   for   ikke,   at   det   skal   overskygge   vores   arbejde   internt,   ændrer   navn   officielt   �l   Journalisterne   i   
DJ,   men   stadigvæk   kalde   os   Journalisterne.   

Jørn:   det   skal   diskuteres   i   udvalget   om   det   skal   være   Journalisterne   i   DJ   eller   Dansk   Journalis�orbund.   

Andre   talspersoner.   

Rasmus:   for   at   undgå,   at   vi   ender   som   Rasmus   MPs   holdningsforening,   er   det   vig�gt   at   I   andre   kommer   på   
banen.     

Det   tages   fra   møde   �l   møde,   hvem   der   udtaler   sig   om   hvad.   

Den   ordinære   generalforsamling.   

Der   holdes   fast   i   at   holde   generalforsamlingen   på   fagligt   forum.   

Sam�dig   skal   der   i   udvalget   tages   s�lling   �l,   om   vedtægten   vedrørende   generalforsamlingen   skal   udvides,   så   
i   stedet   for   april,   siges   der   f.eks.   2.   kvartal     

Referat.   

Pernille   udarbejder   en   skabelon   �l   referatet   �l   næste   gang.   

Arbejdsudvalget   

Udarbejdelse   af   vedtægter   og   strategipapirer.   4   personer   i   alt.   



Je�e,   Anne,   Pernille   og   Rasmus   er   i   arbejdsudvalget.   


