
Beslutningsmøde   -   Journalisterne   i   DJ   
  

Dato:   7.december   2020   kl   17.30-19.   Tilstede:   Anders   Stoffer,   Henrik   Rath,   Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   Jette   Marinus   
og   Signe   Ryge.   Afbud:   Niels   Peter   Arskog.    Referent:   Signe   
  

1.   Valg   af   dirigent.    Elisabeth.   
  

2.   Godkendelse   af   Dagsorden   og   referat   fra   sidst.    Der   godkendes.     
  

3.   Meddelelser.     
  
  

4.   Medlemsstatus.    God   nyhed   fra   formanden:   Der   er   godt   gang   i   medlemstilstrømningen.   Vi   er   oppe   på    1749,   
heriblandt   en   del   nye   O   medlemmer,   omkring   400.   Det   går   støt   fremad,   det   er   vi   glade   for.   
  
  

5.   Frem   mod   generalforsamling   –   til   beslutning.     
  

A.   GF   –   digital   vs.   Live.   For   og   imod,   hvor   og   hvornår   +   valg   af   delegerede.    Vi   diskuterer   for   og   imod   digital   GF.   
Enes   om   en   digital   version   den   10.   februar.   ( hvad   besluttede   vi   med   delegerede ?)   

  
B.   Snak   om,   hvem   der   har   lyst   til   at   stille   op,   og   horvidt   Elisabeth   fortsat   skal/kan   være   formand.    Elisabeth   
melder   ud   om   fremtiden.   Hun   går   mod   mere   kommunikation.   Vi   aftaler   at   gå   ud   med   det   på   GF   og   så   finde   ud   af,   om   
der   fortsat   er   opbakning   til   Elisabeth   som   formand.   
  

C.   Navne   til   bestyrelsen:     Et   par   nye   navne   er   i   spil   til   bestyrelsen.   Elisabeth   har   snor   i   dem.    
  

D.   Valgperioder.    Vi   beslutter   at   holde   fast   i   den   nuværende   struktur   med   årigt   valg.     
  

6.   USA-webinar.   Format   og   tid.    Stoffers   kontakt    ( hvad   var   navnet   nu? )   vil   gerne   afholde   webinar.   Vi   går   efter   panel   
og   diskussion.   Mulige   navne:   Sara   Maria   Glanowski,   Christian   Mouritzen,   Kretz   og   Kretz.   (Signe   og   Stoffer   går   videre   
med   sagen.)   

  
7.   Sikker   mail.   Orientering,   status   og   webinar.     Elisabeth   er   ved   at   lukke   sikker   mail   endeligt   ned.   Skal   bare   være   
sikker   på,   at   folks   email   ikke   forsvinder   samtidig.   Ronja   Pilgaard    kan   muligvis   løse   opgaven   med   at   lave   et   webinar   i,   
hvordan   man   så   kan   gøre.   Elisabeth   spørger   hende.   

  
8.   Økonomi.   Kort   orientering   ved   Stoffer :    Det   går   godt.   Flere   medlemmer   giver   flere   penge   i   kassen.   Der   lægges   
sidste   hånd   på   Journalistikkens   dag   2020.   Eneste   postering   lige   nu   er   sikker   mail.   
  

9.   Nyhedsbrev   næste   gang.     Indkaldelse   til   GF.   Medlemstilgang.   Webinar   coming   up.   
  

10.   Eventuelt   
  


