
Referat   af   bestyrelsesmøde   den   15.   juni   2017   
  

Tilstede:   Rasmus,   Niels   Peter   ,   Elisabeth,   Regitze,   Jette   (ref.)     
Afbud:   Anne,   Nille,   Kristoffer.   
Dirigent:   Jette   
  

1.   
     Godkendelse   af   referat:   Referatets   godkendt   på   indhold.   Rasmus   taler   med   Yngve   om     
     hans   arbejdsopgaver.   
  

2.   
     Meddelelser   fra   formanden.   
     Rasmus   meddelte,   at   linket   til   indmeldelse   på   hjemmesiden   nu   fungerer.   
  

    I   medieudvalget   havde   Rasmus   anført,   at   “De   presseetiske   Regler”   burde   udleveres     
    sammen   med    pressekortet.   Dette   viste   sig   tidligere   at   være   vedtaget   af   udvalget,   så   det     
    var   en   forglemmelse,   at   det   ikke   skete.   Vil   nu   blive   rettet.   
  

     Rasmus   er   blevet   interviewet   til   Nyhedsbrevet   om   “Høringsportalen”.   Dette   nyhedsbrev     
     har   Jette   ikke   modtaget(   skyldes   måske   PC-problemer).   Rasmus     
     undersøger   om   der   er   fejl   i   maillisten.   
  

     Der   blev   omdelt   papir   om   “fordele   og   ulemper   ved   at   blive   specialgruppe”/rasmus.     
     Bestyrelsen   beslutttede   ,   at   det   principielt   var   rigtigt   at   arbejde   frem   mod   på   længere     
     sigt   at   gå   fra   forening   til   gruppe.   En   medarbejder   fra   DJ    skal   der   til   et   bestyrelsesmøde     
     redegøre   for   de   juridiske   aspekter.    Ideen   skal   muligvis   være   et   punkt   til   diskussion   på     
     næste   generalforsamling.   
     Inden   da   vil   DJ   forelægge   resultatet   af   et   arbejde   med   ny   struktur,   som   kan   ændre   
     billedet.   
  

3.   
      Løbende   sager.   
       3.a   Journalistikkens   dag   
             Arbejdsgruppens   forslag   blev   vedtaget.   Dog   med   en   henstilling   om   at   gentænke     
             indholdets   punkt   tre,   så   det   bliver   mere   fremadskuende   og   måske   koncentrerer   
             sig   om   den   digitale   journalistik.   Elisabeth   vil   sende   forslag   om   vinkler   til   arbejds-   
             gruppen   
             Andre   forslag   til   mødested   lød   på   Cinemateket   og   Huset   i   Magstræde,   der   begge     
             er   billigere   end   Metropol.   
             Mødedato   og   økonomi   afventer,   at   DJ   afslutter   sommerferie.   
             Regitze   fik   opbakning   til   at   producere   en   video   om   projektet   til   hjemmeside   og     
             facebook.   
  

       3.b.   Sidste   nyt   om   hjemmesiden   
               Rasmus   har   udarbejdet   et   forslag   til   kommunikation,   omdelt   på   mødet   og   
               vedtaget.   



               Elisabeth   valgt   som   ansvarlig   for   kommunikationen   til   medlemmer.     
               Rasmus   snakker   med   Christina   om   samspillet   mellem   hjemmeside   og   facebook   
               og   Elisabeths   opgaver.     
               Rasmus   skal   skaffe   Elisabeth   adgang   til   Scanpix.   
  

         3.c     
              Facebook.   
              Der   sættes   for   mange   ting   på   FB   ad   gangen.    Det   skal   spredes,   så   der   kommer     
              nyt   på   med   regelmæssige   mellemrum.   Selvom   der   markeres   mange“set”     
              er   det   ikke   et   udtryk   for   interesse,   det   kræver   likes.     
              Regitze   og   Elisabeth   tager    1-dags   kursus   i   handling   af   facebook,   hvilket   tilbud     
              Jette   og   Nille   ikke   har   ønsket   at   gøre   brug   af.     
              Kursisterne   udarbejdet   manual   til   administratorer   af   facebooksiden.   
              Anne   slettes   som   administrator.   Elisabeth    og   Regitze   oprettes.   
  

        3.d.   
              Intet   nyt   og   udgår   som   fast   punkt   på   dagsordenen.   Elisabeth   holder   øje   og     
              fortæller,   hvis   der   er   markante   ændringer.   
              Rasmus   fortalte,   at   antallet   af   medlemmer   via   medarbejderforening   og   “frie”   
              medlemmer   var   stort   set   lige   stort.     
              Det   eksakte   antal   er   uklart,   forbundet   opgiver   ti   forskellige,   men   det   ligger   omkring   
              1400   
  

        3.e   .     
              Arrangement   til   kredsene   
              Alle   de   danske   kredse   har   nu   fået   tilbuddet   via   formændene.   En   (   Kir   fra   Fyn)   har   
              svaret,   at   det   tages   op   i   bestyrelsen.   
  

     4.   Praktikkursus   -   udgået   pga   Nilles   fravær   
  

     5.   Ny   tekst   til   hjemmesiden   -   udskudt   
  

     6.   Økonomi   
         Anne   efterlyser   orientering   i   forbindelse   med   hendes   overtagelse   af   kasserer-posten.     
         Drøftes   bilateralt   /rasmus/jimmy   
  

     7.   Eventuelt   -   intet.   
  

     8.   Fra   mødet   kommunikeres:   
         Den   nye   kommunikationsstrategi   /   Elisabeth   
         Tilbuddet   til   kredsene   /   Jette   
         Journalistikkens    dag   /   Regitze   
         Udenlandsk   mediedebat   /   Nille   
         Opråb   til   medlemme   -   Kom   med   forslag   til   bestyrelsen   /   Rasmus   
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