
1.   Valg   af   referent     
Mie   Sparre   valgt.   Deltagere:   Rasmus,   Elisabeth,   Niels   Peter,   Mie   og   Esben   (observatør)   
Afbud:   Ronja   og   Regitze   
  

2.   Meddelelser     
Rasmus/formanden   har   kontaktet   et   par   medarbejderforeninger,   som   ikke   har   betalt   
kontingent   for   deres   medlemmer   i   2018.   Han   har   fået   tilsagn   om,   at   pengene   nok   skal   blive   
betalt.   
  

3.   Regnskab     
Regnskabet   er   jo   næsten   klart,   selvom   det   løber   frem   til   31.   december   2018.   Bestyrelsen   
godkendte   det   foreløbige   regnskab.   Revisor   Villy   Dall   har   efterlyst   en   anden   opstilling   med   
aktiver   og   passiver.   Det   ønske   kan   bestyrelsen   ikke   umiddelbart   imødekomme.     
  

Regnskabet   kan   ses   her   under   fanebladet   2018:   
https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/aabenhed/okonomi   
  

4.   Medlemsundersøgelse     
Vi   har   jo   lavet   en   medlemsundersøgelse   for   at   finde   ud   af,   om   de   er   tilfredse   med   os   som   
forening.   Undersøgelsen   drøftet.   
https://docs.google.com/forms/d/1PrDrHQdXuQORdUkPhFEHHf2PEYCIyhlMYPUX24WQ4z 
s/edit?usp=sharing     
Interessant   er   blandt   andet,   at   så   mange   har   bakket   op   om   vores   deltagelse   i   debatten   affødt   
af   Lasse   Jensens   kronik   i   Information.   Bestyrelsen   drøftede   også,   at   der   er   meget   forskellige   
holdninger   til,   hvorvidt   DJ   Journalisterne   skal   lave   arrangementer   eller   blot   være   politisk  
organ.   Ingen   konklusion,   det   bør   være   op   til   den   nyvalgte   bestyrelse.   Men   umiddelbart   
hælder   en   enig   bestyrelse   mod   at   holde   fast   i   Journalistikkens   Dag   og   muligvis   drosle   ned   
på   andre   arr,   såsom   Folkemødet   og   Årets   Kilde.     
  

4a.   Kontingentet     
Kontingentet   fastholdes   på   5   kr.     
  

4b.   Budget   
Bestyrelsen   følger   indstillingen   om   at   videreføre   vores   hidtidige   budget   på   de   væsentligste   
poster.   Vi   regner   fortsat   med   omkring   1267   medlemmer,   som   vi   har   nu.   Bestyrelsen   
beslutter,   at   vi   flytter   5000   kr   fra   kampagner   til   kommunikation   for   at   prøve   at   booste   vores   
opslag   på   Facebok,   og   se   om   en   øget   indsats   kan   give   resultat.   Forslaget   til   budget   kan   ses   
her   under   fanebladet   2018:   
https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/aabenhed/okonomi   
  

5.   Frafaldne   medlemmer     
Rasmus   har   skrevet   rundt   til   medlemmerne   fra   Nordjyske   og   Jyllands-Posten,   der   har   meldt   
sig   kollektivt   ud   i   det   forgangne   år.   Foreløbig   har   ca.   20   svaret,   at   de   ikke   vidste,   at   de   var   
blevet   meldt   ud.   Rasmus   uddyber   sagen   i   sin   beretning.     
  

6.   Bestyrelsens   beretning     

  

https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/aabenhed/okonomi
https://docs.google.com/forms/d/1PrDrHQdXuQORdUkPhFEHHf2PEYCIyhlMYPUX24WQ4zs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PrDrHQdXuQORdUkPhFEHHf2PEYCIyhlMYPUX24WQ4zs/edit?usp=sharing
https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/aabenhed/okonomi


Bestyrelsen   bakker   op   om   Rasmus’   forslag   om,   at   udsende   beretningen   som   bilag   til   
deltagerne   i   Journalistikkens   Dag,   så   kan   interesserede   læse   den   på   forhånd,   og   øvrige   kan   
høre   den   fremlagt   mundtligt   til   generalforsamlingen.   Elisabeth   redigerer   beretningen   udfra   
input   fra   bestyrelsen.   Blandt   andet   en   lettere   opblødning   af   visse   passager   om   tvisten   med   
kommunikatører   og   DJ’s   formandskab   efter   Lasse   Jensen-kronikken   og   afsnittet   om   to   
medarbejderforeningers   kollektive   udmeldelse   af   deres   medlemmer.     

  Bestyrelsens   beretning   2018   
  

Man   kunne   også   lave   en   kombination,   hvor   man   laver   henviser   til   graferne   og   derudover   har   
udgivet   den   mundtlige   beretning,   som   man   henviser   til   for   forklaringer.     
  

7.   Whistleblower-direktiv   RASMUS   HUSK   AT   SENDE   UDKAST!   
Bestyrelsen   har   gennemgået   udkastet.   Derefter   redigeret   og   vedtaget.   Rasmus   sender   det   
rettede   forslag   til    Mediepolitisk   Udvalg,   der   har   et   møde   inden   jul.     
  

  Holdningspapir   Whistleblower   direktiv   Journalis...   
  

8.   Journalistikkens   Dag    RASMUS:   GØR   DETTE:   Print   Medlemsliste   +   regnskab   +   budget   +   
stemmesedler   +   dagsorden   +   program   (Send   gerne   til   Mie,   som   printer   ud)   +   RASMUS   
opfordrer   kredsene   til   at   betale   for   deres   medlemmers   transport   til   Journalistikkens   Dag.   
  

En   slagplan   for   selve   dagen:   
Bestyrelsen   prøver   at   være   i   Kulturhuset   på   Bryggen   omkring   klokken   10,   så   vi   kan   få   det   
praktiske   på   plads,   inden   deltagerne   kommer   klokken   11.   Niels   Peter   melder   sig   til   at   tjekke   
deltagerne   op   imod   medlemslisten.   Elisabeth   er   konferencier.   Mie   står   for   praktisk   om   
mødestedet   (Mie   tjekker   med   Regitze   omkring   det   praktiske)   Rasmus   står   for   teknik.   Ronja   
kører   parløb   med   Elisabeth   og   samler   spørgsmål   op   fra   salen   undervejs.     
  

9.   Samarbejde   med   DJ   Kommunikation   RASMUS   SKRIV   TIL   PER   
Per   Roholt   har   efter   debatten   om   journalistik   og   kommunikation   skrevet   til   DJ   Journalisterne   
om   et   muligt   samarbejde.   Bestyrelsen   beslutter,   at   vi   meget   gerne   vil   tale   med   DJ   
Kommunikation,   men   vi   kan   ikke   forpligte   den   nye   bestyrelse   til   et   møde   allerede   9.   januar.   
Den   nye   bestyrelse   bør   have   mulighed   for   at   lægge   sin   egen   strategi,   inden   to   eller   flere   fra   
bestyrelsen   deltager   i   et   møde   med   DJ   Kommunikation.     
  

10.   Rekruttering   til   bestyrelsen     
Hvordan   går   den?     
Mie   genopstiller   ikke   til   bestyrelsen,   men   til   en   suppleantpost.   
Esben   overvejer   at   stille   op   til   bestyrelsen.   Elisabeth   har   yderligere   to   kandidater   på   hånden.   
Muligvis   er   Henrik   Rath   også   kandidat.   
  

11.   Hovedbestyrelsens   beretning     
  

Lars   Werge   har   bedt   Rasmus   om   input   til   sin   formandsberetning:   
  

  

https://docs.google.com/document/d/1SHQci4z2M-LcXQakDv5mBgq8-BAnpnMc1g1bwIp9O6I/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/a/smusmp.dk/document/d/1cScn3x8QkyEPoZsWb73E3Cysme_Tow8_HziDsL7O2Oc/edit?usp=drive_web


Bestyrelsen   vil   foreslå:   seksuel   chikane-sagen   og   at   vi   som   journalister   ikke   må   tale   højt   om   
de   problemer,   vi   har   i   hovedbestyrelsen,   samt    at   det   nu   er   lykkedes   i   samarbejde   med   
forbundet   at   få   indført   sikker   mail.     
  
  

12.   Mødet   med   Lars   Werge     
Vores   mål   er   at   få   misforståelser   ryddet   af   vejen   og   få   en   bedre   dialog   med   
forbundsledelsen.   Lars   Werge   dukkede   desværre   ikke   op,   så   dette   punkt   måtte   udskydes.     
  

13.   Møde   i   januar     
9.,   14.   eller   16.   januar   -   afhængig   af   hvornår   flest   mulige   af   de   nyvalgte   
bestyrelsesmedlemmer   kan.     
  

14.   Hvad   skal   vi   kommunikere?     
Journalistikkens   Dag.     
  
  

15.   Eventuelt   
Elisabeth   køber   en   gave   til   Regitze   som   tak   for   hendes   indsats   i   bestyrelsen.   Niels   Peter   
foreslår,   at   bestyrelsen   skal   invitere   Regitze   med   til   første   møde   i   den   nyvalgte   bestyrelse   for   
at   sige   pænt   farvel.     
  

  


