
1.    valg   af   dirigent   –   Jette   bliver   dirigent   
  

2.    godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde   –   referatet   godkendes.   
  

3.    løbende   sager:   
       a.   høringsportal/rasmus   
Rasmus   er   blevet   interviewet   om   høringsportalen   af   kommunikationsmedarbejder   Christina.   
  

       b.   opfølgning   kampagne/jette   
  

tema:   Hvad   er   konstruktivt   journaliststik.   Budget   5.000   kr.   til   rejseudgifter.   Den   er   under  
udvikling   og   det   regnes   med,   at   kampagnen   starter   i   August.   Bestyrelsen   beslutter,   at   bevilge   
5.000   kr.   til   kampagnen.   

   
       c.   uddannelse/nille   
  

Ikke   noget   nyt.   
  

       d.   journalistikkens   dag/rasmus,   jette   
  

Rasmus   sætter   Jette   i   kontakt   med   Håkon.   Jette,   Regitze   og   Anne   tager   sig   af   det   praktiske.     
  

       e.   digital   sikkerhed/rasmus   
  

Besked:   Det   bliver   i   efteråret   at   det   bliver   muligt,   at   tilbyde   en   sikker   email   til   medlemmerne.     
  

       f.   medlemsbevægelser/bilag   fra   elisabeth   
  

Elizabeth   har   fundet   tal   på   ind   og   udmeldinger   det   sidste   halve   år.   Der   er   kommet   24   
indmeldinger   og   96   udmeldinger,   79   fra   Ekstrabladet.     
  

     
4.    Hjemmesiden   
  

Meld   dig   ind   funktionen   på   hjemmesiden   fungerer   endnu   ikke,   Rasmus   har   løbende   rettet   
henvendelse   for   at   få   det   ordnet.     
  

Hvert   halve   år,   er   der   et   udviklingsmøde   i   forbundet,   hvor   man   kan   tage   ønsker   med.   
  

Jette   forfatter   en   ny   tekst   og   sender   den   til   bestyrelsen   over   mail   til   godkendelse.   
  

Rasmus   laver   det   nødvendige   til,   at   nye   medlemmer   for   besked   om,   at   de   er   meldt   ind.   
  

Nyhedsbrevet.   
  

Der   er   kommet   et   ja   til   at   benytte   en   nyhedsbrevs   skabelon,   den   er   dog   ikke   udviklet   færdig.   
  



Hvor   ofte   skal   nyhedsbrevet   udkomme?   På   seminaret   skal   der   tages   stilling   til,   hvem   der   
sørger   for   hvad   til   nyhedsbrevet.   Der   skal   vælges   en   ansvarlig   for   hjemmesiden   og   
nyhedsbrevet   på   seminaret.     
  

Rasmus   laver   et   oplæg   til   hjemmesiden   vedrørende   kommunikationen.     
  

Rasmus   retter   indmeldelses   fejlen.   
  

5.    Aktiviteter   på   facebook/   nille,   jette   
  

Nille   og   Jette   skal   på   kursus   i   debat   på   Facebook.   
  

Der   skal   skrives,   hvem   der   har   lagt   et   indlæg   op   på   Facebook   siden,   hvis   der   benyttes   jeg.   
  

I   fremtiden   skal   alle   nyhederne,   der   lægges   på   hjemmesiden,   også   lægges   ud   på   Facebook.   
  

6.    Nye   forslag   til   aktiviteter   
  

Der   ventes   med   nye   forslag   til   seminaret.   
  

7.    Seminaret   i   juli,   forslag   til   dagsorden   
  

Rasmus   laver   et   oplæg   om   en   kommunikationsplan.     
Rasmus   laver   et   oplæg   om   fordele   og   ulemper   og   om   specialgrupper.   
  

Rasmus   tager   kontakt   Henrik   Rath,   og   så   snart   han   har   haft   kontakt   til   Henrik   Rath,   så   giver   
Rasmus   Jette   besked,   så   hun   kan   lave   en   dagsorden.   
  

8.    Eventuelt   
  

Debat   på   møderne,   hvad   mener   bestyrelsen   om   et   aktuelt   journalis�sk   problem/emne.   Regitze   bliver   
tovholder.   Skal   meddelelse   et   par   dage   før.     

  

9.   Hvad   skal   der   kommunikeres.   

Chris�na   er   i   gang   med   at   lave   et   portræt   af   bestyrelsens   nye   medlemmer.   

Journalisterne   i   DJ   planlægger   at   lave   en   ”Journalis�kkens   Dag”.   Rasmus   skal   interviewes.     

Høringsportalen,   ny   bestyrelsen   lavet   af   Rasmus.   Og   så   en   nyhed   om,   hvad   foreningen   fokuserer   på.     

  


