
Mødereferat   08/09/2016   
Tilstede:   Rasmus,   Merle,   Jette,   Anne   og   Jimmi.   
  
  

1.   Valg   af   dirigent Bilag Bemærkninger   

  
  

2.   Meddelelser Bilag Bemærkninger   

  
  

3.   Økonomi Bilag Bemærkninger   

  
  

4.   Kommunikatør Bilag Bemærkninger   

Valg   af   dirigent     Anne   bliver   valgt   som   dirigent.   

Der   har   været   møde   i   
mediepolitisk   udvalg.   Som   
udgangspunkt   er   de   
positive   overfor   vores   
forslag.     

Forbundet   er   blevet   
opfordret   af   en   
cyberforening   til,   at   tilbyde   
sikrede   email   adresser.     

  

Jimmi   og   Yngve   har   været   
på   kursus   i   det   nye   
hjemmeside   system.   

      

Rasmus   har   lavet   et   oplæg   
til   hvad   pengene   i   
budgettet   skal   bruges   på.   

https://docs.google.com/ 
document/d/1q-wjeU0LH 
uBSbz2Qz6k_qEcZpCg 
aBtB9jeuMs4xx1kQ/edit   
Forslag   til   nyt   budget.   

  Det   besluttes   at   der   skal   bruges   penge   på   en   
Kommunikatør   og   et   nyt   logo.   

    

Skal   der   tilknyttes   en   
kommunikatør,   for   at   styrke   
foreningens   
kommunikation   til   
medlemmerne?   

  Der   laves   en   tilretning   af   opslaget   så   moderation   
indgå.   

Der   skal   laves   en   evaluering   af   forløbet   inden   
næste   generalforsamling.   

Stillingen   slås   op   hos   bl.a.   Freelancegruppen   og   
Kommunikatørerne.     

  

https://docs.google.com/document/d/1q-wjeU0LHuBSbz2Qz6k_qEcZpCgaBtB9jeuMs4xx1kQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-wjeU0LHuBSbz2Qz6k_qEcZpCgaBtB9jeuMs4xx1kQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-wjeU0LHuBSbz2Qz6k_qEcZpCgaBtB9jeuMs4xx1kQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1q-wjeU0LHuBSbz2Qz6k_qEcZpCgaBtB9jeuMs4xx1kQ/edit


  
  
  
  
  
  

5.   Nyt    logo Bilag Bemærkninger   

  
  

6.   Kampagne Bilag Bemærkninger   

  
  

7.   Offentligt   ansattes   ytringsfrihed Bilag Bemærkninger   

  
8.   Begejstringsplan Bilag Bemærkninger   

  
  
  

Der   er   et   tilbud   på   at   få   
opdateret   det   nuværende  
logo   til   en   pris   på   4.200   
kroner.   Derudover   ligger   
der   også   et   tilbud   på   
43.750   kroner.     

Forretningsudvalget   har   
foreslået   at   sende   opgaven   
i   udbud   til   15.000   kroner.   

Der   er   lavet   et   udkast   til   et   
opslag.   

  Det   godkendes   af   bestyrelsen   at   udsende   opgaven   
til   15.000   kr.   

  

  

Sig   fra-kampagne.   

Der   er   lavet   et   oplæg   til   en   
kampagne.   

  Mette   laver   og   sender   en   revideret   udgave   ud   af   
opslaget   i   aften   den   08.09.2016.   

Ansættelsesudvalget   bliver   Rasmus   og   Anne.   

    Bestyrelsen   venter   med   en   beslutning   til   næste   
møde.   

    Journalisterne   skal   ud   og   fortælle,   hvad   de   vil.   

Det   besluttes   at   der   skal   laves   en   kampagne   til   
foråret.   Det   besluttes   på   næste   møde,   hvem   der   
står   for   hvad.     



  
  

9.   Rating   af   journalister Bilag Bemærkninger   

  
10.   Moms Bilag Bemærkninger   

  
11.   Eventuelt Bilag Bemærkninger   

  

    Jimmi   og   Mette   laver   et   udkast   til   en   undersøgelse   
til   næste   bestyrelsesmøde.   

Rasmus   kigger   på   den   gamle   undersøgelse   og   
undersøger   om   der   findes   noget   forskning   på   
området   der   er   brugbart.   

    Rasmus   og   Yngve   undersøger   til   næste   møde   om   
foreningen   kan   blive   momsfritaget.   

    Anne   booker   lokale   indtil   generalforsamlingen   og   
bestiller   mad   til   næste   gang.   


