
Bestyrelsesmøde   8.   maj   
  

Til   stede:   Jette   Sachs,   Niels   Peter   Arskog,   Regitze   Bryld,   Elisabeth   Hamerik   
Schwartz,   Rasmus   MP,   Anne   Moritz   og   Kristoffer   Nordskov.   

  
  

Punkt   1   Velkomst   

Punkt   2   Introduktion    

    
Punkt   3   Brainstorm   

Vi   præsenterer   os   selv   og   
forklarer:   Hvorfor   har   jeg   
lyst   til   at   være   med   i   
Journalisterne?   
    

        

Hvad   går   Journalisterne   
ud   på,   hvordan   fungerer   
vores   økonomi,   hvordan   
fungerer   vores   arbejde?   
    

Link   til   regnskab    
https://drive.google.com/open?id= 
1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZ 
wIoEinVSXEiKvec   
    

For   bilagsrefusion,   send   bilaget   +   
kontonummer   til   følgende   
mailadresse:   
Penge@journalisterne.dj   

    

https://drive.google.com/open?id=1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec
https://drive.google.com/open?id=1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec
https://drive.google.com/open?id=1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec


    
    

Punkt   4   Mødeplanlægning   
    

Hvilke   emner   skal   vi   
arbejde   med,   og   hvem   der   
har   lyst   til   at.   Vi   starter   
med   en   åben   brainstorm   af   
emner,   som   vi   kan   arbejde   
med   indtil   næste   
generalforsamling.   Alle   
emner   kommer   op   på   
tavlen   og   dernæst   
prioriterer   vi.   
    

Til   inspiration   er   her   
emner,   vi   har   arbejdet   
med,   og   som   vi   kunne   
gøre   mere   ved:   
-   Offentligt   ansattes   
ytringsfrihed   
-   Rating   af   journalister   
-   Spindoktorers   pres   på   
politiske   journalister   
-   Mulighed   for   at   sige   fra   
-   Tryghed   for   freelance-   
og   kontraktansatte     
-   Sponseret   indhold   
-   Digital   sikkerhed   
herunder   sikker   mail   
    

Punktet   udskydes   til   
27.   maj   



Punkt   5   Støtte   til   kandidater   
    

    
  
  

Punkt   6   Konstituering     
    

Vi   putter   alle   møder   frem   til   
generalforsamlingen   i   
kalenderen.   Derfor   må   I   meget   
gerne   tage   den   med.   Vi   skal   
have   lagt   et   endagsseminar   på   
en   weekenddag   i   juli,   august   eller   
september.   Desuden   skal   vi   have   
besluttet,   hvordan   vi   skal   holde   
næste   års   generalforsamling.   Jeg   
er   personligt   stor   tilhænger   af,   at   
vi   laver   Journalistikkens   dag   -   
dagen   efter   Cavling-uddelingen.   
Men   vi   kan   også   gøre   alt   muligt   
andet.   
    

    Lør.   27.   maj   kl.   10.00   hos   Jette,   
Havneholmen   52     
Tir.   20.   juni   kl.   18.00   -   Gammel   Strand   46     
Lør.   15.   juli   kl.   10.00   -   seminar   hos   Jette,   
Havneholmen   52   
Man.   7.   aug   kl.   18.00   -   Gammel   Strand   46   
Ons.   20.   sep   kl.   18.00   -   Gammel   Strand   46  
Man.   6.   nov.   kl.   18.00   -   Gammel   Strand   46   
Tirs.   19.   dec.   kl.   18.00   -   Gammel   Strand   
46   
    

Vi   skal   evaluere   forløbet   
omkring   støtten   til   mit   
kandidatur.   Jeg   går   gerne   
uden   for   døren   til   dette   
punkt.     
Desuden   skal   vi   have   
besluttet,   hvad   vi   gør   
herfra.   Altså   allerede   nu   
lave   et   eller   flere   forslag   til   
næste   generalforsamling,   
så   medlemmerne   kan   tage   
stilling,   om   de   ønsker   at   
give   bidrag   en   anden   gang.  
    

   Bestyrelsen   trækker   støtten   til   trykt   materiale   til   
formandens   kandidatur   på   delegeretmødet.   I   
stedet   deles   Rasmus   og   Jette   om   udgiften   -   hvis   
der   kommer   en.   
Det   stilles   som   forslag   til   Generalforsamlingen   at:   
Ethvert   medlem   af   Journalisterne   i   DJ,   kan   søge   
tilskud   i   forbindelse   med   valg   til   Hovedbestyrelsen,   
såfremt   at   de   ikke   bliver   støttet   af   andre   
grupper/foreninger/kredse   i   forbundet   og,   at   de   
skilter   med   at   de   er   Journalisterne   i   DJs   kandidat   
og   at   de   lover,   at   tage   Journalisterne   i   DJs   sager   
med   ind   i   hovedbestyrelsen   og   de   organer   de   
bliver   valgt   til.   



    
Punkt   7   Specialgruppe   
    

Vi   skal   have   nedsat   et   
forretningsudvalg   og   valgt   
en   kasserer.   
Forretningsudvalget   består   
af   formand,   næstformand   
og   en   mere   og   kan   tage   
beslutninger   i   mellem   
bestyrelsesmøderne.   
Kassereren   er   i   denne   
forening   mere   en   
bilagsgodkender,   da   vi   har   
vores   gode   
studentermedhjælp   Yngve,   
som   sørger   for   det   
praktiske.   Derfor   håber   jeg,   
at   en   af   jer   er   klar   på   
opgaven.   

    Kasserer:   Anne   Moritz   
  

Forretningsudvalg:   
Rasmus   MP,   Jette   Sachs   og   
Elisabeth   Hamerik   Schwartz   
  
    

Jeg   ved,   at   forbundets   
struktur   er   indviklet   for   
mange.   Men   kort   fortalt   er   
vi   en   specialforening,   der   er  
skrevet   ind   i   forbundets   
vedtægter.   Det   betyder,   at   
vi   ikke   har   nogle   
delegerede   til   et   
delegeretmøde   
eksempelvis.   Desuden   skal   
folk   aktivt   vælge   at   melde   
sig   ind   hos   os.   Mens   man   
skal   være   medlem   af   en   
specialgruppe,   når   man   er   
medlem   af   forbundet,   og   
det   er   et   stort   problem   for   
de   mange   journalister,   der   
ikke   er   i   en   
medarbejderforening,   fordi   
der   ikke   findes   en   

I   den   forbindelse   har   jeg   været   i   
kontakt   med   
Distriksbladsgruppen,   der   
overvejer   at   nedlægge   sig   selv:   
http://journalisten.dk/distriktsblads 
gruppen-vil-lukke-sig-selv    Der   
kunne   vi   lave   et   samarbejde   på   
mange   forskellige   måder.   Den  
debat   vil   jeg   gerne   åbne   på   
mødet,   så   vi   har   et   fingerpreg   om,   
hvordan   vi   kan   gå   videre   med   det.   
    

    

http://journalisten.dk/distriktsbladsgruppen-vil-lukke-sig-selv
http://journalisten.dk/distriktsbladsgruppen-vil-lukke-sig-selv
http://journalisten.dk/distriktsbladsgruppen-vil-lukke-sig-selv


    
Punkt   8   Gæster   
    

    
Punkt   9   Eventuelt   
    

    
Punkt   10   Kommunikation   
    

  Punkt   11   Billeder   

specialgruppe   for   
journalister.     
    

Da   vi   er   blevet   en   lidt   
mindre   bestyrelse,   så   kan   
der   være   en   fordel   i   at   
invitere   gæster   med   til   at   
tage   del   i   noget   af   det   
praktiske   arbejde.   Jeg   
tænker,   vi   tager   en   debat   
om,   hvorvidt   det   er   noget,   
vi   skal   dyrke,   og   hvem   vi   i   
så   fald   skal   invitere   til   
hvad.   
    

        

            

Vores   gode   
kommmunikatør   Christina   
skal   have   noget   at   skrive   
om   fra   dagens   møde.   Det   
beslutter   vi   under   dette   
punkt.   
    

    Det   skal   kommunikeres,   at   
Journalisterne   har   
konstitueret   en   ny   
bestyrelse.   
At   der   er   vedtaget   et   forslag   
til   generalforsamlingen.   
Portrætter   af   
bestyrelsesmedlemmerne.   
Mødeplanlægningen   :   
Interview   af   Jette.   



    
  

Vi   skal   have   taget   nogle   
samlede   billeder   af   den   
nye   bestyrelse.   Desuden   
skal   vi   tage   billeder   af   hver   
enkelt   af   jer   til   
hjemmesiden.     
    

        


