
    
Referat:   Bestyrelsesmøde   i   Journalisterne   i   DJ   den   20.   september   2017   kl   16.00-18.00.   
Tilstede:    Anne,   Elsebeth,   Kristoffer,   Jette,   Niels   Peter,   Rasmus   MP.   
Afbud:    Nille.   
  

Punkt   1:   Valg   af   dirigent:   
Jette   Sachs.   

    
Punkt   2:   Valg   af   referent:   
Christina.   
    

Punkt   3:   Meddelelser   fra   formanden:   
Rasmus   præsenterer   et   udkast   til   budget   2018   på   næste   bestyrelsesmøde.   
Overdragelse   af   bankkonto-oplysninger   til   kasserer   Anne   har   trukket   ud,   fordi   banken   har   
sendt   papirerne   til   de   forkerte.   Rasmus   har   kommenteret   det   overfor   dem.   
DJs   Økonomiafdeling   meddeler   at   der   nu   kommer   mere   styr   på   hvornår   vi   får   penge   fra   
forbundet:   pengene   udbetales   fremover   hver   måned,   regninger   hvert   kvartal.   Kontingent   fra   
medarbejder   organisationer   får   vi   1   gang   om   året   –   de   ”privates”   kontingent   indbetales   hver   
måned.     
  

Punkt   4:   Løbende   sager:   Jette   orienterer.   
Kredsmøder    (v   Jette):   4   kredse   har   givet   tilsagn   om   Kredsmøder   om   konstruktiv   journalistik,   
heraf   er   3   arrangeret.   

    
Journalistikkens   Dag   (nille/jette/anne):   
Præsentation   v.   Anne:    Sendt   forslag   til   budget   og   indhold.   (se   mail).  
Budget:   43.900,-   
Budgettet   med   40   mennesker   (kurvertpris   500   kr).   
Gratis   deltagelse   for   gæster,   ikke   kun   for   medlemmer.   
Forretningsudvalget   skal   ansøges   om   penge.   Restbeløbet   dækkes   af   Journalisterne   i   Dj.   
Indhold   v.   Jette:   Tilsagn   fra   Kr.Dagblad   redaktør,   inviteret   Christian   Jensen   og   Krasnik.   
Tema:   Har   de   gamle   medier   en   fremtid?     
Faktisk   –redaktøren   fra   Norge,   Christoffer   Egebjerg,   inviteres   (sammenlagt   tv   og   magasin).   
Tilmelding:   Ikke   fastlagte   deadlines,   afventer   indhold   og   praktik.   Bruger   forbundets   
tilmeldings-site   (med   no-show-fee).   Jette   skriver   invitation.   Mulighed   for   at   bringe   gratis   
annoncer   i   Journalisten   og   DJs   nyhedsbrev,   december-nummeret.   Annonceres   i   eget   
nyhedsbrev   6.   November.   
Debat:   
Niels   Peter   foreslår   formanden   for   Freelance-gruppen   som   deltager:   Jette   kigger   på   hvem   
der   kan   inviteres,   gerne   en   svensker   eller   nordmand   frem   for   en   fra   eget   forbund.   
Action:   
Anne   laver   udkast   til   ansøgning,   Jette   skriver   ansøgning   og   sender   forbi   Rasmus.   Rasmus   
definerer   det   beløb   vi   vil   søge   om;   anslår   25.000   kr,   restbeløbet   dækkes   af   Journalisterne   i   
Dj.   



Elisabeth   undersøger   et   andet   (gratis)   lokale   med   brunch.   Lokale   muligheder:   Berlingske   og   
Metropol,   Pressen   (Anne   undersøger),   Cinemateket   (Niels   Peter   undersøger),   Københavns   
Rådhus   (Rasmus   tjekker),   FOA   (Niels   Peter   undersøger).   Jette   skriver   invitation:   
Beslutning:    Praktik   og   indhold   skal   lægge   klart   inden   1.   Oktober.   

  
Praktikantkursus   (nille):   
Præsentation   v.   Jette:    Nille   vil   lave   undervisningsforløb   for   praktikanter   12.   November.   
Undervisningen   i   at   finde   bedre   og   bredere   kilder   fra   udlandet;   en   hjemmeside-tour,   samt   
kildekritik.   Nille   foreslår   100   kr   ved   tilmelding.   
Debat:     
Action:   
Beslutning:    Bestyrelsen   beslutter   at   dække   udgifter,   med   no-show-fee   på   50   kr.   
  

Dankort   til   mindre   beløb:   
Præsentation:    Rasmus   MP   indstiller   at   kasseren   får   Dankort,   da   det   ellers   tager   for   lang   tid   
at   få   udlæg   refunderet,   og   da   sikker-mail   vil   kræve,   at   vi   har   et   Visa-kort.   
Debat:    Tidligere   skulle   alle   udlæg   godkendes   af   2   personer.   Vi   skal   sikre   at   der   fortsat   er   
kontrol.   
Action:   
Beslutning:    Bestyrelsen   beslutter   at   foreningen,   ved   Anne,   får   Visa/Dankort.   
  

Hjemmesiden   (v.   Rasmus)   
Præsentation:    Nu   virker   journalisterne.dj   –   men   den   redirecter   til   www…./journalisterne-i-dj.   
Ønsket   om   direkte   navn   kommer   med   på   det   årlige   webmøde   med   forbundet.   
Debat:   
Action:    Rasmus   skal   skrive   om   følgende   til   hjemmesiden:   Vores   succeser,   tekst   om   historien   
høringsportal,   opdatere   forside   og   bestyrelsesliste.   
Beslutning:   
    

Facebooksiden   (v   Elisabeth):   
Præsentation:    Et   holdningspræget   opslag   om   sex-chikane   fremstod   som   foreningens   
holdning,   og   ikke   som   skribentens   egen   holdning.   Elisabeth   reagerede   fordi   vi   fremstod   
uprofessionelle.   Hun   tilføjer   at   det   er   vigtigt   at   opslag   underskrives   med   navne   og   indstiller   at   
der   ikke   skal   være   personlige   holdninger   med   os   som   afsender.   
Debat:    Generelt   godt   at   der   er   kommet   mere   liv   på   facebook.   Der   er   blandede   holdninger   til   
om   indholdet   er   relevant   og   professionelt.   
Action:    Elisabeth,   Regitze   og   Christina   skal   på   facebook-kursus.   Efter   kursus   kan   vi   tage   
stilling   til   aktiviteter   på   facebook.   
Beslutning:    Kommunikationsstrategien   dikterer   at   alle   opslag   skal   underskrives.   Der   skal   
ikke   skrives   i   jeg-fom   og   opslag   skal   underskrives.   Bestyrelsesmedlemmer   kan   kommentere   
på   debatter   i   eget   navn,   men   skrive   at   de   er   bestyrelsesmedlemmer.   Christina   skriver   ikke   sit   
navn   under   sine   opslag,   da   de   gerne   skulle   udtrykke   foreningens   holdning.   .   
  

Rating   af   journalister:   
Præsentation:    Kristoffer   har   gennemgået   medlemsundersøgelsen   der   handlede   om   rating   af   
journalister,   og   hvorvidt   det   er   et   problem.   Her   nogle   nøgletal:   372   besvarelser.   



46%   oplever   krav   til   brugere/lyttere/seere/klik,   46%   bliver   jævnligt   mindet   om   at   det   er   et   
krav,   50%   siger   at   redaktionen   har   måltal   som   erklærede   mål,   16%   siger   at   det   står   i   deres   
ansættelse   at   de   skal   leve   op   til   disse   krav,   16%   siger   at   journalistikkens   tilsidesættes   for   
krav.   
30,4%   mener   det   går   ud   over   kvaliteten   af   deres   arbejde.   
Debat:    Undersøgelsen   peger   på   at   der   er   et   problem   og   at   der   er   enighed   om   at   det   vil   være   
et   godt   politik-punkt   for   Journalisterne   i   DJ.   Debat   om   hvorledes   vi   får   mest   ud   af   historien.   
Skal   vi   snakke   med   tillidsrepræsentanter?   
foreslår   tretrins-raket:   Plante   historien   i   andet   medie,   kampagne   med   profiler   på   egne   medier   
og   derefter   lancerer   politik   
Action:    Kristoffer,   Regitze   og   Rasmus   skal   mødes   og   kigge   nærmere   på   undersøgelsen   og   
på   den   videre   kommunikation.   Rasmus.   
Beslutning :   Rasmus,   Elisabeth   og   Kristoffer   gennemgår   rapporten   og   laver   en   
kommunikationsplan   med   budget   inden   næste   bestyrelsesmøde.   
    

Retssikkerhedskampagne   (v   Rasmus):   
Præsentation:    I   Mediepolitisk   udvalg   har   Freja   Wedenborg   foreslået   en   
Retssikkerhedskampagne   i   forbindelse   med   kommende   folketingsvalg.   Udvalget   drøfter,   om   
DJ   sammen   med   andre   ngo’ere   skal   være   med.   Kampagnen   skal   præsenterer   MF’eres   
holdning   til   diverse   retspolitiske   emner:   Offentlighedslov,   offentligt   ansattes   ytringsfrihed   og   
overvågning.   Kampagnen   (Demokratitjek.dk)   kunne   forberedes   sammen   med   eksempelvis   
Amnesty   International   og   Prosa.   Freja   Wedenborg   og   Rasmus   Mark   Pedersen   laver   
indstilling   til   MPU   på   et   senere   møde   
Skal   Journalisterne   i   DJ   støtte   en   sådan   Kampagne?   Og   hvor   meget?   Rasmus   indstiller   at   vi   
støtter   op   om   kampagnen.   
Debat :   Kan   vi   blive   for   biased   med   Amnesty   som   samarbejdspartner?   
Action:     
Beslutning: .   Bestyrelsen   tager   ikke   endelig   indstilling   før   vi   ved   noget   mere,   men   er   positive.     
  

Punkt   5:   Nye   bestyrelsesmedlemmer   (v.   Rasmus)   
Præsentation :   Tre   måneder   til   generalforsamling.   5   pladser   kan   besættes.   Foreslår   at   vi   
laver   et   rekrutteringsudvalg.   
Debat:    Måske   obs   på   tillidsrepræsentanter?   Fokus   på   avisfolk,   tv   og   fastansatte.   Prikke   til   
distriktsgruppen.   Niels   Peter   vil   gerne   genopstille   og   rekruttere   nye.   Anne   genopstiller   
sandsynligvis   ikke   pga.   andet   erhverv.   
Action:   
Beslutning:    Nedsætte   gruppe,   forpligtes   til   at   gå   efter   tillidsfolk.   Gruppe:   Rasmus,   evt.   
Regitze.   
  

Punkt   6:   Ny   kassere:   
Præsentation:    Anne   meddeler   at   hun   ikke   ønsker   at   fortsætte.   
Debat:   
Beslutning:    Elisabeth   overtager.   
Action:    Rasmus   sørger   for   det   praktiske   i   forbindelse   med   skiftet.   
  

Punkt   7:   Eventuelt   



Elisabeth   orienterer:   Ingen   nye   større   medlemsbevægelser.   
Anne:   Ønsker   at   der   er   mulighed   for   at   være   støttemedlem   i   Journalisterne   i   DJ,   uanset   
erhverv.   Muligheden   skal   diskuteres   på   næste   bestyrelsesmøde   og   skal   på   en   
generalforsamling.   
    

Punkt   8:   Hvad   skal   kommunikeres?   
Nyhedsbrev   Oktober:   
Opfordring   til   at   være   kandidat?   
Praktikant-kursus   –   med   Nille   som   kilde.   .   
Journalistikkens   Dag.   
Nu   ruller   Jettes   kampagne-bus!!!   
Rating:   …der   er   noget   på   vej.   
Mød   bestyrelsen:   Kristoffer.   
  

Historier   lægges   løbende   på   facebook   og   web,   og   samles   sammen   til   nyhedsbrev   i   slut   
oktober.   
NB:september:   (Er   skrevet)   
Fra   Kampagnen   Sig   Fra   
Interntaionalt   presse-udsyn   
Mød   Bestyrelsen:   Elisabeth   
Hvad   skal   vi   lave?:   Vi   vil   gerne   høre   fra   medlemmerne.   
Sendes   i   uge   39.     
  


