
Bestyrelsesmøde   8.   december   2015     
  

Til   stede:   Rasmus,   Je�e,   Jimmi,   Lene,   Morten,   Niels   Peter,   Pernille,   Mar�n.   
A�ud:    Bent,   Anne   og   Jørn.     

  
1.   Meddelelser   
Mar�n   Lehmann-sagen.   Der   er   Poli�ken,   der   kører   den.   Hovedforbundet   er   udenfor.   
Journalisterne.org   holdes   opdateret   i   sagen.   
Hvis   ikke   Journalisten   tager   kri�kken   op   bliver   der   lavet   en   Facebook-opdatering   med   kri�kken.   

  
Lene   og   Rasmus   har   ha�   en   samtale   om   klagetelefonen.   Der   er   udarbejdet   et   skri�,   og   det   bliver   
sendt   ud   1.   januar   2016.   

  

2.   Aktuel   journalis�sk   debat   
Qureshi-sagen.   Hvad   mener   vi   om   den?   Skal   vi   mene   noget   offentligt?   Se   
fx:  h�p://journalisten.dk/qureshi-afviser-opdigte-kilder-her-er-hans-svar   

  
Jimmi   erklærer   sig   selv   inhabil.   

  
Der   blev   diskuteret   livligt.   Alle   tog   afstand   fra   de   metoder,   der   �lsyneladende   er   anvendt   af   
journalisten.   Der   var   enighed   om,   at   foreningen   skal   melde   noget   ud   i   sagen.   Je�e   og   Morten   
udarbejder   et   forslag   �l   pressemeddelelse/indlæg   på   Facebook.   

  
EFTER   MØDET   
Formiddagen   e�er   mødet   indkaldte   Ekstra   Bladet   �l   pressemøde   for   at   fremlægge   avisens   
undersøgelse   af   Michael   Qureshi.   Konklusionerne   her   var,   at   Qureshi   systema�sk   har   snydt.   Derfor   
blev   ordlyden   i   pressemeddelelsen   fra   Journalisterne   ændret   �l   nu   at   omfa�e   en   eksklusion   af   
Qureshi   –   og   den   blev   udsendt   omgående.   
Det   afstedkom   en   stor   debat   i   bestyrelsen.   Det   viste   sig,   at   der   havde   været   flere   misforståelser   af   
begreberne   brugt   i   den   diskussion,   der   havde   været   a�enen   før.   
Derfor   blev   eksklusionen   trukket   �lbage.   

  
3.   Undersøgelse   af   Journalisters   forhold   
Oplæg   ved   Bent   om   resultaterne   af   vores   medlemsundersøgelse.       
Punktet   udskydes.    Inden   næste   møde   udarbejder   Je�e   og   Bent   et   oplæg   om   undersøgelsen.   

  
4.   Budget   
Budget   for   2016   skal   lægges   
Formanden   foreslår,   at   der   fortsæ�es   uæmdret   –   dog   at    der   fly�es   5000   kr.   �l   
kommunika�onsposten.   
    

5.   Rekru�ering   
Indsatsen   har   stået   s�lle,   der   skal   gang   i   den   igen.     
Der   bliver   påpeget,   at   der   er   en   række   ’medlemshuller’   på   bestemte   arbejdspladser.   Formanden   
påtager   sig   at   udarbejde   en   oversigt   over,   hvor   hullerne   i   medlemsskaren   er.   
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6.   Merle   
DJ’s   kommunika�onschef   Troels   Johannesen   svarede   på   Twi�er   ja   �l,   at   et   tv-program   var   dårligt   
og   simpelt   vinklet.   Journalist   Merle   Strand   Banggaard   var   forundret   over,   at   han   som   repræsentant   
for   Forbundet   på   den   måde   offentligt   kri�serer   medlemmernes   arbejde.   
Bestyrelsen   finder,   at   det   er   kri�sabelt   at   melde   således   ud   på   en   officiel   DJ-konto,   og   der   
ud arbejdes   en   udtalelse.   

  
7.   Hovedbestyrelsesobserva�on   
Vi   har   en   plads   i   Journalis�orbundets   Hovedbestyrelse,   men   vi   har   aldrig   været   �l   stede.   Hvorfor?   
Bent   skal   gøre   de   to   suppleanter   opmærksomme   på,   om   han   deltager   i   mødet   eller   ej.   
Rasmus   undersøger,   hvorfor   Je�e   ikke   modtager   materiale   fra   hovedbestyrelsen.   

  
8.   Generalforsamling   
Der   skal   planlægges   ordinær   generalforsamling.    
Det   beslu�es   at   lægge   den   i   forbindelse   med   Fagligt   Forum   med   a�oldelse   18.   april.   
Niels   Peter   og   Je�e   melder   sig   �l   arrangementsgruppen ,   der   skal   tage   sig   af   det   prak�ske.   Der   skal   
arbejdes   på   at   få   opsat   en   web-løsning.   

  
9.   Flytning   af   møder   
Formanden   har   på   grund   af   rejseak�vitet   foreslået   flytning   af   to   bestyrelsesmøder   i   foråret.   Det   
sociale   møde   11.   marts   fly�es   �l   18.   marts,   mens   onlinemødet   12.   april   fly�es   �l   6.   april.   

  
Mødeflytningen   godkendes.     

  
10.   Hvad   skal   vi   kommunikere?   
Jimmi   lægger   på   hjemmeside.   

Pernille   skriver   om   generalforsamlingen   og   budget.   

Rasmus   skriver   i   Merle-sagen.   

Je�e   og   Morten   skriver   i   Qureshi-sagen.   

Der   kommer   også   noget   fra   Åbenheds�nget.   

Jimmi   laver   anbefalinger   �l   arrangementer.  


