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Punkt   1    generalforsamling   

    
Punkt   2   beretning   

    
Punkt   3   meddelelser   

    
Punkt   4   regnskab   

    
Punkt   5   budgettet   

    
    
    

Generalforsamling   
-   Hvem   planlægger   
-   Hvem   står   for   hvad.   

    Jette   Aagaard   bestiller   rum.   
Rasmus   står   for   indkaldelse   
og   ser   på   nogle   plakater.   
Jimmi   finder   en   dirigent   og  
står   for   stemmesedler.   
Jette   Sachs   er   praktisk   gris.   
    

Rasmus   Mp   har   foreslået,   at   
beretningen   laves   som   et   
kritisk   interview.   

    Rasmus   tager   kontakt   til   
Tage   bagmand   alternativt   
Anders   Stoffer   
    

        Rasmus   har   været   til   møder   
rund   om   i   landet,   som   
repræsentant   for   foreningen.   
    

Forretningsudvalget   har   
besluttet   at   købe   et   
nyhedsbrev   og   udvide   
budgettet   for   kampagner.   
    

Regnskabet   for   2016   er   snart   
færdigt,   det   kan   findes   her:   
    Regnskab   Journalisterne   

    Regnskabet   bliver   godkendt   i   
forretningsudvalget   eller   over   
mail,   når   det   er   helt   klart.   
    

Der   er   blevet   foreslået   et   nyt   
budget   for   2017,   der   også   
kan   findes   her   
    Regnskab   Journalisterne   

    Budgettet   er   endeligt   
godkendt,   med   de   ændringer   
der   er   foretaget.   

https://docs.google.com/a/smusmp.dk/spreadsheets/d/1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/a/smusmp.dk/spreadsheets/d/1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/a/smusmp.dk/spreadsheets/d/1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/a/smusmp.dk/spreadsheets/d/1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec/edit?usp=drivesdk


  
  

Punkt   6   delegeretmøde   

    
Punkt   7   sikkermail   

    
    
    

-   Skal   vi   have   en   kandidat?   
-   Skal   vi   give   tilskud   til   
Rasmus   MPs   kandidatur?   
-   Skal   vi   stille   forslag   til   
politik?   
-   Skal   vi   give   til   Safety   
Funden?   

   
    

    Det   bliver   besluttet   ikke   at   
støtte   op   om   nogen   af   de   
opstillede   kandidater   aktivt   
men,   bestyrelsen   håber,   at   
Jette   Sachs   vil   stille   op   til   
hovedbestyrelsen.   Derudover   
overvejer   bestyrelsen   om   
nogen   af   de   opstillede   skal   
med   i   Journalisterne   i   DJs   
bestyrelse.   
Det   bliver   besluttet   at   give   
tilskud   til   Rasmus   kandidatur.   
Det   bliver   besluttet   at   indfører   
en   pind   i   
handlingsprogrammet   om   at   
sikre   journalisters   tryghed   i   
ansættelsen.   
Rasmus   Mp   skal   indsende  
ændringsforslaget   til   
handlingsprogrammet.   
Principielt   vil   Journalisterne   i   
DJ   gerne   give   til   safetyfonden,   
men   da   vi   ikke   er   en   
specialgruppe   er   økonomien   
ikke   til   det.   
    

-   Skal   vi   give   en   til   alle   
medlemmer   eller   kun   dem,   
der   beder   om   det?   
-   Skal   vi   bede   forbundet   om   
at   kunne   bruge     journalist.dk ?   

   
    

    Det   bliver   besluttet   at   stille   en   
sikkermail   til   rådighed   for   dem   
der   ønsker   det.   
    

Samtidig   sender   Rasmus   Mp   
en   ansøgning   til   
forretningsudvalget   om,   at   få   
lov   til   at   benytte   journalist.dk   
til   mail.   
    

http://journalist.dk/
http://journalist.dk/


    
    
    
    

Punkt   8   specialgruppe   

    
Punkt   9   sig   fra   

    
Punkt   10   eventuelt   

    
    
    
  

Skal   vi   arbejde   på   at   få   
specialgrupper?   
    

    Bestyrelsen   ser   positivt   på   
mulighederne   for   et   
samarbejde   med   
distriktsbladgruppen,   gerne   
som   en   ny   specialgruppe   for   
lokaljournalister   og   
bestyrelsen   inviterer   deres  
formand   ind   i   bestyrelsen.   
Derudover   ses   der   på   
muligheden   for   i   fremtiden,   at   
oprette   en   specialgruppe   
under   Journalisterne   i   DJ.   

        Der   har   været   nogle   problemer   i   
forbindelse   med   kampagnen,   
da   vedkommende   der   blev   
hyret   til   at   løse   opgaven,   ikke   
var   kompetent,   hvilket   gjorde   at   
foreningen   måtte   afbryde   
samarbejdet   med   ham.   
Der   er   dog   stor   tilfredshed   med   
den   endelige   kampagne,   da   
foreningen   bl.a.   har   fået   mere   
end   man   regnede   med   for   de   
15.000   kroner,   der   var   afsat   til   
kampagnen.   
Medlemsundersøgelsesstatus:   
Den   er   blevet   sendt   ud   til   
medlemmerne.   
    

            


