
Referat   af   bestyrelsesmøde   i   Journalisterne,   TV2   i   Odense,   12.maj   2014   
  

Til   stede:   Maria   Becher   Trier,   Pernille   MacDalland,   Lars   Rugaard,   Jørn   Albertus,   Bent   
Stenbakken,     
  

Teddy   Gehrke,   Rasmus   Mark   Pedersen,   Janni   Gjersen   Hansen,   Allan   Boye   Thulstrup,   Cathrine     
  

Reinert,   Martin   Hammer,   Niels   Peter   Arskog,   Kristian   Ring-Hansen   Holt.   
  

Afbud:   Anne   Serlev,   Jimmi   Willemoes   
  

1.   Valg   af   referent:   
  

  Allan   Boye   Thulstrup   valgt.   
  

2.   Bordet   rundt   -   hvilke   problemer   ser   du,   vi   skal   løse?   
  

En   runde   med   input   til   vision   og   mission   for   den   nye   forening.   
  

Stikord   undervejs:   Arbejdsvilkår,   netværk,   mærkningsordning,   styrke   faget,   markante     
  

udmeldinger,   udvikle   journalistikken,   nye   forretningsmodeller   kontra   troværdighed   
  

3.   Mærkesager   -   har   I   nogle   idéer   til,   hvad   vi   skal   profilere   os   på   i   løbet   af   det   næste   halve   år?   
  

Brainstorm   og   efterfølgende   ideudvikling.   
  

Der   blev   nedsat   arbejdsgrupper,   som   til   næste   møde   præsenterer   ideer.   
  

4.   Rekruttering   -   hvordan   får   vi   medlemmer?   
  

Udsat   til   næste   møde,   når   overblik   over   medlemsituation   var   mere   komplet.   
  

5.   Kommunikationsstrategi     
  

a.   Læren   af   forløbet   med   kronikken:   
  

Evaluering   af   forløbet   omkring   Se&Hør-sagen.   Formanden   fremlagde   forløbet   og   en   længere     
  

diskussion   fulgte.   Kronikken   skulle   måske   ikke   have   været   bragt   på   daværende   tidspunkt.   
  

  Der   var   enighed   om   at   have   en   kommunikationspause,   hvor   vi   ikke   selv   er   opsøgende,   men   
dog     



  
svarer   på   direkte   henvendelser,   frem   til   vision/mission   er   fastlagt   og   kan   bruges   som   
pejlemærker   i     
  

kommunikationen.     
  

b.   Formulere   fremtidig   strategi:   
  

Blev   betroet   til   kommunikationsudvalget   
  

6.   Status   på   praktikaliteter   -   bankkonto,   hjemmeside,   forvaltningsaftale   med   DJ   ect.   
  

Formanden   orienterede   om:     
  

At   der   er   indledt   dialog   med   ejerne   af   domænet   www.journalister.dk.   
  

At   der   er   en   god   dialog   med   forbundet.   Hjemmeside-skabelon   og   nyhedsbrevsmodul   stilles   
gratis     
  

til   rådighed   af   DJ.   Janni   og   Jørn   vil   gerne   hjælpe   med   hjemmeside-delen,   Jørn   er   fortrolig   med     
  

forbundets   system.   
  

Forvaltningsaftale   på   økonomisiden   koster   én   kroner   per   medlem   per   måned.   Mulighed   for     
  

mængderabat   undersøges.   
  

7.   Fordeling   af   opgaver   -   økonomi,   rekruttering,   arrangementer,   kommunikation   ect.   
  

Der   blev   nedsat   en   række   arbejdsgrupper.     
  

Aktivitetsudvalg:   Maria,   Niels   Peter,   Kristian   
  

Mærkesagsudvalg:   Rasmus,   Lars,   Pernille,   Allan  
  

Kommunikationsudvalg:   Jørn,   Janni,   Bent   
  

Økonomiudvalg:   Cathrine   
  

8.   Fastlæggelse   af   samtlige   møder   frem   til   næste   generalforsamling.   
  

Næste   møde   16/6,   København   
  



Rasmus   sender   resterende   datoer   ud   (Det   endte   med   6.   oktober   2014   (Vejle),   8.   december   
2014     
  

(KBH)   9.   februar   2015   (Odense),   23.   marts   2015   (KBH).   
  

Derudover   enighed   om   et   dagsseminar,   for   at   komme   i   mål   med   mission/visions-arbejdet.   
  

Generalforsamling   bliver   14.   eller   16.   april   2014.   
  

9.   Eventuelt.   
  


