
Bestyrelsmøde   9   februar   2016   
Tilstede:   Rasmus,   Pernille,   Jimmi,   Martin,   Niels   Peter,   Jørn   og   Anne.   
Afbud:   Morten,   Lene   og   Jette.   
    

1.   Valg   af   dirigent   Bilag   Bemærkninger   

    
    

2.   Referat   Bilag   Bemærkninger   

    
    

3.   Meddelelser   Bilag   Bemærkninger   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    

Valg   af   referent           

Valg   af   referent           

Referat   fra   seneste   møde   
(5-1-2016)   

https://docs.google.com/do 
cument/d/1mou9Hpc6vZyT 
okyJ3TzrnwyGKsZ0lAfI5YiI 
AsGibgA/edit?pref=2&pli=1   
    

Godkendes.   

2.a   
Hvad   gør   vi   med   referatet   
fra   mødet   i   december   
(8-12-2015)   

https://docs.google.com/do 
cument/d/1dLXLIKkg-m0b 
O7ALS3vpG4pt8HI9tGvO8 
CXkN89cSZs/edit?pref=2& 
pli=1   
    

Udarbejdelse   af   et   
beslutningsreferatudkast,   ud   fra   det   
oprindelige   referat,   bliver   lavet   af   
Jimmi.   Det   skal   fremgå,   at   der   var   
uenighed   om   nogle   af   punkterne   
efterfølgende.   

  Der   arbejdes   på   at   lave   
noget,   vedrørende   nye   
plagiatreglerne.   
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4.   Internt   Bilag   Bemærkninger   

Journalisternes   fremtid  
Der   har   været   møde   i   
arbejdsgruppen   om   Journalisternes   
fremtid.   Desværre   var   der   kun   
fremmøde   fra   to   af   fire,   så   
næstfomanden   og   undertegnede   
havde   et   glimrende   møde,   hvor   vi   
hurtigt   blev   enige   om   at   lave   de   
nedenstående   ændringer   i   vores   
kurs.   Men   det   kan   jo   være,   I   ikke   er   
enige.   Derfor   bør   vi   have   en   grundig   
debat   om,   hvordan   vi   gerne   vil   have   
fremtiden.   Her   er   først   vores   
strategipapir,   der   er   justeret   og   siden   
vores   vedtægter,   der   er   
konsekvensjusteret.    
    

Find   visionspapiret   
på:   
https://docs.google 
.com/document/d/ 
1NToGY-FYEjZqY 
Q6EoX0qjDHnhu_ 
hRYo6biHGUKWo 
4OM/edit?pref=2& 
pli=1   
    

og   
vedtægtsforslag   
her:   
https://docs.google 
.com/document/d/ 
1Jca1EGv5hYWT 
2jyCf7eaQQjk3o-j2 
kOLfGMMM0NhM 
Jw/edit?pref=2&pli 
=1   
    

Der   er   foretaget   en   ændring   i   
Journalisternes   værdigrundlag,   for   at   
signalere   at,   Journalisternes   vil   
forsvare   de   journalistiske   værdier,  
gerne   i   samarbejde   med   relevante  
partnere.   Ændring   er   godkendt.   
Under   punktet   Journalisternes   
mission,   skal   det   fremgå,   at   
Journalisterne   støtter   deres   
medlemmer   i   deres   journalistiske   
virke.   
  Sætningen:    Vi   undersøger   
journalistikkens   vilkår   og   støtter   vores   
medlemmer   i   deres   journalistiske   
virke.    Godkendes   
De   følgende   punkter   slettes   fra   
Journalisternes   målsætninger:   
-   Vi   skal   bidrage   til   at   skabe   seriøs   
debat   om   journalistikken.   
-   Vi   skal   være   over   2000   medlemmer.   
-   Vi   skal   være   det   naturlige   talerør   i   
spørgsmål   om   journalistik   
Følgende   sætninger   bliver   tilføjet:   
-   Vi   skal   bidrage   til   at   skabe   debat   om   
journalistikken   og   fagets   udvikling .   
-    Vi   hjælper   medlemmer,   der   
oplever   problemer   i   
   deres   journalistiske   virke.'   
Og   sætningen   "vi   skaber   forbundets   
holdninger..."   er   ændret   til   følgende:   -   
Vi    påvirker   forbundets   holdninger   
til   journalistikkens   vilkår.   Disse   
ændringer   godkendes.   
Debat   om   Journalisternes   navn.   Valg   
mellem   DJ   Journalisterne   eller   
Journalisterne   i   DJ   
Det   besluttes   foreslå   på   
generalforsamlingen,   at   
Journalisterne   skal   hedde   
Journalisterne   i   DJ.   
Der   nedsættes   en   arbejdsgruppe,   der   
skal   undersøge,   hvorvidt   der   skal   
laves   en   eksklusionsbestemmelse.   
Jørn   og   Jette   sidder   i   denne,   og   der   
indbydes   to   eksterne.   
Journalisternes   strategi   2016-2018   
diskuteres   på   næste   møde,   med   en   
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5.   Løbende   sager   Bilag   Bemærkninger   

    

præsentation   af   arbejdsgruppen   bag   
forslagene.   

Undersøgelse   af   Journalisters   
forhold:   
Undersøgelsen   er   nu   sendt   til   
Journalisten,   men   skal   vi   selv   
gøre   noget   ved   den?     
    

Find   rapporten   her:   
https://drive.google.com 
/a/smusmp.dk/file/d/0B- 
5eSfcMLeJXRzU4MktX 
dzkzSWZIM1BkS0VqN 
nkzb1dPVTF3/view?pre 
f=2&pli=1   
    

Rapporten   tages   op   på   næste   
møde.   

Ny   hjemmeside   
Vi   har   fået   en   henvendelse   fra   
Forbundet   om,   at   nu   kan   vi   
begynde   at   putte   indhold   i   vores   
nye   hjemmeside.   Det   betyder   
basalt   set,   at   vi   skal   have   lavet   en   
plan   for,   hvordan   den   skal   se   ud,   
hvilket   indhold   vi   skal   have   
skrevet   til   den,   og   hvem   der   gør   
det.   Mit   forslag   er,   at   vi   herfra   kun   
nødtørftigt   tilføjer   nyheder   til   
vores   eksisterende   side   og   i   
stedet   lægger   os   i   selen   for   at   få   
den   bedste   hjemmeside   på   den   
nye   platform.   Derfor   vil   jeg   gerne   
have   sat   nogle   deadline   for,   
hvornår   vi   er   færdige   med   hvad   
på   den   nye.   Måske   endda   
nedsætte   et   hjemmesideudvalg   til   
det   arbejde?   
    

    Udsættes   til   næste   møde   

Klagetelefonen   
Vi   har   ikke   fået   lanceret   vores   
klagetelefon   på   grund   af   støj   på   
linjen.   Lene,   Jette   og   Rasmus   MP   
har   lavet   et   skriv   til   at   lancere   det.   
Er   vi   klar   til   det   i   næste   
nhedsbrev?   Og   skal   en   anden   
end   Rasmus   MP   udtale   sig   i   
citatet?   
    

Udkast:   
https://docs.google.com 
/document/d/15bP4Ap 
mYZg38USGGzFSr4Bj 
zWMb_RbKJVdl6PmO 
NKAw/edit?pref=2&pli= 
1   
    

Udsættes   til   næste   møde   

https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/a/smusmp.dk/file/d/0B-5eSfcMLeJXRzU4MktXdzkzSWZIM1BkS0VqNnkzb1dPVTF3/view?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/15bP4ApmYZg38USGGzFSr4BjzWMb_RbKJVdl6PmONKAw/edit?pref=2&pli=1
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6.   Generalforsamling  Bilag   Bemærkninger   

    
    

7.   Kommunikation   Bilag   Bemærkninger   

    
5.   Eventuelt   Bemærkninger   

    
    
  

Gruppen   af   
generalforsamlingsarrangøre 
r   (Niels   og   Jette)   redegør   for,   
hvor   langt   planlægningen   er   
kommet.     
    

    Der   sendes   en   indkaldes   ud   til   
medlemmerne.   

Desuden   redegør   Rasmus   
MP   for,   hvilke   muligheder   vi   
har   for   afvikling   af   virtuel   
generalforsamling.   Vi   tager   
herefter   en   beslutning   om,   
det   skal   være   muligt   at   
deltage   virtuelt.   

    Der   er   mulighed   for   at   sende   live   fra   
generalforsamlingen   via   google   hangouts   
og   youtube.   
Muligheder   for   at   stemme   og   hvordan   det   
evt.   skal   udføres   er   der   uenighed   om.   

Hvad   skal   vi   
kommunikere?   Og   hvor?   

    Generalforsamlingen:   Pernille   
Kursændring:   Rasmus   
Navneskift:   Rasmus   
3   forslag   til   arrangementer:   Jimmi   
Åbenhedstinget:   Rasmus   
Deadline   mandag   15.   
    

Eventuelt       


