
Referat   af   mødet   i   Journalisternes   
bestyrelse   den   8.   december   2014   
Til   stede:   Rasmus   Mark   Pedersen,   Pernille   Mac   Dalland,   Mar�n   Hammer,   Bent   Stenbakken,   Anne   Serlev,   
Janni   Gjersen   Hansen   og   Jørn   Albertus.   

Pga.   en   dørkode,   der   ikke   virkede,   kunne   vi   ikke   komme   ind   i   Journalisternes   Hus,   hvorfor   vi   må�e   fortrække   
�l   Radio   24/7,   og   der   var   ikke   den   planlagte   �d   �l   mødet.   

Ad   1.   Valg   af   referent   
Jørn   overgav   sig,   fordi   han   havde   pc   foran   sig.   

Ad   2.   Orienteringer   (bordet   rundt)     
Rasmus   MP   har   været   �l   HB-møde.   Han   kunne   kun   deltage   i   fem   �mer,   men   følte   sig   godt   modtaget   og   
deltog   fli�gt   i   deba�en,   hvor   Journalisten   var   på   dagsordenen.   

Rasmus   forsøger   at   få   et   møde   i   stand   med   formanden   for   den   nydannede   forening   Danske   
Mediestuderende,   Mathias   Bay   Lynggaard,   og   søger   samarbejde.   

Tre   har   meldt   sig   ud   af   bestyrelsen   siden   forrige   møde   af   jobmæssige   årsager:   Teddy   Gehrke,   Cathrine   
Reinter   og   Kris�an   Ring-Hansen   Holt.     

Rasmus   MP   har   været   �l   koncert,   hvor   han   mødte   Lars   Werge.   Sidstnævnte   var   le�ere   overrislet   og   ond   i   
sulet   og   spurgte,   hvad   vi   ville   med   Journalisterne,   som   han   øjensynligt   er   meget   kri�sk   over   for.   

Rasmus   har   holdt   møde   med   Uffe   Gardel.     

Jørn   orienterede   om   genvordighederne   med   at   få   hjemmeside   og   nyhedsbrev   �l   at   fungere.   

Journalisterne   har   fået   hund,   det   er   en   lille   bidsk   terrierag�g   sag,   som   vi   blandt   andet   brugte   på   den   folder,   
vi   omdelte   på   Fagfes�val.   Der   blev   udtrykt   glæde   over   det   lille   væsen,   som   er   tegnet   af   Karina   Bjerregaard.   
Hunden   vil   blive   brugt   igen   i   nye   frem�dige   kampagner.   

Ad   3.   Kons�tuering   -   valg   af   kasserer   
Da   vores   gode   Cathrine   Reinert   er   gået   over   på   ”the   dark   side”   i   Kolding,   skal   vi   have   en   ny   kassemester.   
Pernille   Mac   Dalland   blev   valgt   �l   ny   kasserer   med   applaus.   

Ad   4.   E�er   fusionen   -   hvad   med   Journalisterne?     
Vi   kører   videre   e�er   vores   strategi   for   foreslår   på   næste   delegeretmøde,   at   Journalisterne   bliver   
specialforening.     

Journalisterne   skal   skrives   ind   i   forbundslovenes   §   22   og   der   skal   stå,   at   vi   er   for   de   medlemmer,   der   
arbejder   med   fri   og   ua�ængig   journalis�k.     

§   22   skal   formuleres   sådan,   at   vi   ikke   kolliderer   med   vores   egne   vedtægter,   hvor   der   står,   at   man   selv   
definerer,   om   man   arbejder   med   fri   og   ua�ængig   journalis�k.   Hvis   forslaget   udformes   som   Uffe   Gardel   



foreslår   i   sit   skriv   (fremsendt   �l   mødet),   kan   der   også   være   folk,   der   får   kon�ngents�gning,   fordi   de   bliver   
tvunget   ind   i   Journalisterne.     

Det   vig�gste   er,   at   vi   bliver   specialforening.   At   vi   skal   stå   for   udstedelse   af   pressekort   og   udpegning   af   
Cavling   komiteen,   kan   vi   foreslå   senere.    

Vi   er   enige   om   følgende   formulering   �l   ændringsforslag   af   forbundslovene:   

Paragraf   22   Stk.   3.   Medlemmer,   der   arbejder   med   fri   og   ua�ængig   journalis�k,   skal   være   medlem   af   
specialforeningen   ”Journalisterne”.     

Forslaget   skal   fremsendes   �l   HB   primo   marts.     
  

Ad   5.   Kampagne   for   offentlighedsloven   -   Oplæg   ved   Lars   Ruggaard     
Det   Lars   foreslår,   har   DJ   og   DM   lavet   i   fælleskab    på   offentlighedslov.dk,   så   det   skal   vi   ikke   også   gøre.   Det   vi   
blev   enige   om   i   Kolding   var   af   få   lavet   et   website,   hvor   vi   spørger   poli�kerne   om   deres   holdninger   �l   
offentlighedsloven   ved   næste   folke�ngsvalg.   Målgruppen   er   befolkningen.   Holdningen   var,   at   det   website   
skal   op   at   stå   hur�gst   med   ekstern   bistand.   

Sitet   skal   også   indeholde   eksempler   på,   hvordan   man   offentlighedsloven   bliver   brugt   blandt   andet   i   form   af   
en   jubelliste   og   en   nega�vliste.     

Vi   skal   kontakte   ’Nej   tak   �l   den   nye   offentlighedslov   på   Facebook’   og   vi   skal   påvirke   evalueringerne   i   ’16.   

Ad   6.   Budget   2015.     
Der   blev   på   mødet   udarbejdet   et   overordnet   budget.     

Vi   skal   have   et   lo�   på   antallet   af   suppleanter,   der   kommer   �l   møderne,   som   koster   mange   penge   i   transport   
og   forplejning.   Vi   er   lidt   under   1500   medlemmer   lige   nu.   det   svarer   �l   72.000   kr.   i   indtægter   om   året   e�er   vi   
har   betalt   �l   forbundet.   

Budgetudkast   

6   bestyrelsesmøder   30.000   

Generalforsamling    7.000   

Tryk,   design   og   foto   10.000   

Kampagne   offentlighedslov   og   valg 10.000   

Andet 15.000   

I   alt 72.000   

Ad   7.   Gener   for   journalis�kken   
Der   er   ikke   kommet   nogle   �lbagemeldinger   på   vores   ’Stop   ikke   pressen-kampagne’   på   fagfes�valen   og   
spørgsmålet   er,   hvordan   vi   skal   gå   videre.     

  



Vi   laver   en   spørgeskemaundersøgelse   vendt   mod   medlemmerne.   Pernille   og   Janni   får   formuleret   spørgsmål.   
Den   skal   blandt   andet   handle   om,   hvordan   man   som   journalist   oplever   at   have   kontakt   med   myndighederne   
og   pressetrænede   spindoktorer.     

Det   blev   endvidere   foreslået,   at   vi   kan   lave   lave   en   formular   på   vores   website,   som   journalister   kan   udfylde.   
Vi   kan   også   selv   samle   ind   med   både   gode   og   dårlige   eksempler   på   kildemuren.   Twi�er   kan   også   anvendes   
�l   af   eksempler   ved   at   vi   får   lavet   et   catchy   hashtag.   

  
I   første   omgang   prioriterer   vi   spørgeskemaundersøgelsen.   

  

Ad   8.   Rekru�ering   -   hvor   mangler   vi   at   sæ�e   ind?     
Det   går   godt   med   rekru�eringen   –   Ritzaus   medarbejderforening   er   kommet   med   og   ca.   150   fra   DR   .   44  
meldte   sig   ind   på   Fagfes�val.   Arbejdet   fortsæ�er.   

Ad   9.   Eventuelt   
Næste   møde,   der   skulle   have   været   den   2.   februar,   fly�es   �l   den   3.   februar   og   finder   sted   i   Odense.   

Jørn   fremlagde   på   mødet   sit   første   udkast   �l   et   forslag   om   en   bladbestyrelse   for   Journalisten,   der   vælges   på   
delegeretmødet.   Det   var   der   opbakning   �l.   Jørn   går   videre   med   forslaget   og   vender   det   blandt   andet   med   
Øjvind   Hesselager   og   Mogens   Blicher   Bjerregaard.   

/Jørn   


