
Referat   af   bestyrelsesmøde   i   Journalisterne   
Gammel   Strand   46,   Kbh.   21.   maj   2015   

  
Til   stede:   Rasmus   Mark   Pedersen,   Jørn   Albertus,   Pernille   Mac   Dalland,   Bent   Stenbakken,   Jimmi   Willemoes   
Jensen,    Niels   Peter   Arskog,   Je�e   Sachs,   Mar�n   Hammer   og   Allan   Boye   Thulstrup   (per   telefonlinje)   
A�ud:   Anne   Serlev,   Lene   Rimestad.   

  
Dagsorden:   
1.   Valg   af   referent   
2.   Præsenta�on   af   den   nye   bestyrelse   
3.   Næs�ormandsvalget   
4.   Kons�tuering   af   bestyrelsen   
5.   Studentermedhjælper   
6.   Spørgeskemaundersøgelse   
7.   Offentlighedskampagne   
8.   Evaluering   af   Åbenheds�nget   
9.   Frem�dig   mødeform   
10.   Fastlæggelse   af   mødeform   
11.   Eventuelt   

  
Ad   1)   Mar�n   Hammer   valgt   som   referent.   

  
Ad   2)   Bordet   rundt   præsenterede   alle   sig   og   fortalte,   hvad   hver   især   syntes   specialforeningen   skal   lave   og   
bruges   �l.   Flere   ønskede   en   højere   profileret   forening,   der   bidrager   mere   i   deba�en   som   talerør   for   
journalis�kken   og   et   par   stykker   mente,   at   det   er   nødvendigt   at   definere   os   igen   e�er,   at   fusionen   er   sat   på   
pause.   

  
Ad   3)    Situa�onen   med   næs�ormandsvalget   mellem   Bent   Stenbakken   og   Allan   Thulstrup   på   
generalforsamlingen   var   ikke   særligt   fikst   og   skyldtes,   i   hvert   fald   �l   dels,   nogle   misforståelser.   Alle   var   enige   
om,   at   det   nu   gælder   om,   at   lægge   episoden   bag   os   og   kigge   fremad.     
Der   blev   talt   en   del   om   at   få   en   kultur,   der   kunne   muliggøre   at   a�lare   og   markere   holdninger   i   
Journalisternes   navn.     
Rasmus   udarbejder   et   oplæg   om,   hvordan   man   skal   kunne   udtale   sig   på   foreningens   vegne.     

  
Ad   4)   Kons�tu�on:   Pernille   Mac   Dalland   fortsæ�er   som   kasserer.   Bent   bliver   ansvarlig   for   rekru�ering   af   nye   
medlemmer,   især   med   fokus   på   TV2   og   Je�e   hjælper   med.   
Je�e   skriver   små   nyheder   fra   vores   møder   fremover.   
Jimmi   og   Jørn   udvikler   hjemmesiden   og   sørger   ind�l   videre   også   for   nyhedsbrev.     
Bent   bliver   "første"-   observatør   i   HB   med   Niels   Peter   Arskog   og   Je�e   Sachs   som   suppleanter.   
Rasmus   kommer   med   indlæg   på   Facebook   og   Twi�er.   

  
Ad   5)   Rasmus   skriver   jobopslag   og   står   for   ansæ�elsesproceduren   af   studentermedhjælper.   Vi   evaluerer   
ordningen   e�er   en   3   måneders   �d.   

  
Ad   6)   Bent,   Je�e   og   Mar�n   arbejder   videre   med   spørgeskema   frem   �l   næste   møde.   

  
Ad   7)   Offentlighedskampagne   -   Lars   Ruggaard   står   stadig   �l   rådighed,   men   arbejdet   har   stået   s�lle.   Pernille,   
Niels   Peter   og   Rasmus   vil   arbejde   på   en   mere   enkel   model,   hvor   folke�ngspoli�kere/kandidater   uds�lles   i   
forhold   �l   deres   holdninger   �l   offentlighedsloven.   Vi   har   travlt   alt   e�er,   hvornår   valget   falder.   



Ad   8)   Vi   gav   symbolske   5.000,-   kroner   �l   Åbenheds�nget   i   håb   om   at   presse   journalis�orbundet   �l   at   give   et   
større   beløb.   Rasmus/Journalisterne   har   gjort   et   godt   arbejde   og   vil   stadig   presse   på,-   blandt   andet   i   HB.   

  
Ad   9)   Rasmus   laver   en   poli�sk   klumme   som   oplæg   �l   hvert   møde,   som   vi   diskuterer   og   eventuelt   publicerer.   

  
Ad   10)   Vi   forsøger   at   finde   en   måde   at   holde   elektroniske   møder   på,   så   vi   kan   holde   fire   fysiske   og   fire   
virtuelle   årligt.   Vi   vil   bestræbe   os   på,   at   mødet   a�oldes   på   �rsdage.   

  
Ad   11)   Vi   holder   vores   sommerseminar   søndag   den   6.   september.   Je�e   Sachs,   som   bor   på   Havneholmen   bag   
Fisketorvet   i   København   lægger   gerne   hus   �l   


