
Referat   af   bestyrelsesmøde   i   Journalisterne   den   23.   marts   2015     
  

A�ud   fra   Allan   og   Janie.   Intet   a�ud   fra   Lars.   
  
  

Meddelelser   
Rasmus   bliver   nu   inviteret   �l   HB-møderne.   

  
Mediepoli�sk   udvalg,   hvor   Rasmus   har   været   med,   har   holdt   fire   møder   og   fremlagt   den   mediepoli�ske   
strategi.   Vi   har   fået   meget   af   det   med,   som   vi   talte   om   på   mødet   i   Vejle   blandt   andet,   at   investeringer   i   
distribu�on   ikke   skal   gå   ud   over   indholdet.   

  
Rasmus   har   mødtes   med   en   række   af   næs�ormandskandidaterne.   Ud   fra   Journalisternes   interesser   skal   vi   
nok   anbefale   nogen   at   lade   være   med   at   s�lle   op.   

  
Jørn   har   trukket   sit   forslag   �l   delegeretmøde   om   at   delegeretmødet   skal   vælge   en   ua�ængig   
bladbestyrelse,   det   bliver   nu   lagt   i   udvalg   under   HB.   

  
Pernille   har   styr   på   finanserne   (i   hvert   fald   indtægterne).   

  
  

Generalforsamling   
Vi   har   lokaler   på   anden   dag   af   delegeretmøde.   Vi   skal   have   sendt   indkaldelse   ud   inden   fem   dage,   det   gør   
Allan   og   Jørn.   Allan   taler   med   Esben   Ørberg   om   muligheder   for   at   annoncere   generalforsamlingen   på   
forbundets   hjemmeside   og   i   forbundets   nyhedsbrev   og   få   det   lagt   i   delegeretmøde-mappen.   

  
Rasmus   har   skrevet   forslag   om,   at   der   nu   skal   stå     

  
"Foreningens   ledelse   varetages   af   en   bestyrelse,   bestående   af   formand,   næs�ormand   og   yderligere   7   
medlemmer   og   3   suppleanter,   der   alle   vælges   for   et   år   ad   gangen   på   den   ordinære   generalforsamling,   der   
holdes   i   april   måned."   

  
Det   kan   senere   overvejes   at   lave   toårige   perioder.     

  
Der   er   også   forslag   om,   at   ordet    ’interesseforening’    ersta�es   af    ’specialforening’    i   vedtægterne,   hvis   
delegeretmødet   vedtager,   at   Journalisterne   skal   være   specialforening.   

  
Pernille   fremlægger   regnskab   som   sendes   rundt   før   generalforsamlingen   og   Rasmus   tager   sig   af   formandens   
beretning,   som   kommer   �l   at   handle   om,   at   det   har   været   et   år   præget   af   arbejdet   med   at   få   foreningen   op   
at   stå.   Rasmus   fortæller   også   om   vores   værdigrundlag,   som   beslu�et   i   Kolding.   

  
Budget:   Allan   har   re�et   det   igennem,   som   vi   a�alte   på   forrige   møde   og   det   kommer   også   med   i   
indkaldelsen.   

  
Allan   sørger   for   sekretariatsbistand   ved   delegeretmødet.   

  
Studentermedhjælp   



  
Det   er   meget,   at   vi   skal   betale   en   krone   pr.   medlem   hver   måned,   så   Rasmus   foreslår,   at   vi   ansæ�er   en   
studentermedhjælp,   der   kan   ordne   det   prak�ske   omkring   møderne,   tage   referater,   stå   for   bogholderi,   lægge   
indhold   på   hjemmesiden   og   Facebook,   og   udsende   nyhedsbrev   (se   også   bilag   
h�ps://docs.google.com/document/d/1zqI5HdZoPmQwNL2pMspHF-QogzN2tPeJhTcFdKO_1X0/edit )  

  
Bestyrelsen   fandt,   at   der   skulle   mere   udredning   �l   før,   man   kunne   beslu�e   at   ansæ�e   en   
studentermedhjælper.   Der   var   blandt   andet   tvivl   om,   vi   kan   finde   en,   der   kan   klare   opgaverne   og   hvordan   
vedkommende   skal   ledes   og   arbejdsgiverforsikres,   og   hvor   arbejdsstedet   skal   være.   Der   blev   også   indvendt,   
at   det   fremsa�e   forslag   (som   også   indebærer   ski�   af   bank   og   betaling   for   lønadministra�on)   vil   betyde   
højere   udgi�er   end   de   16.800   kroner   årligt,   vi   betaler   �l   DJ.   

  
Der   blev   foreslået,   at   man   hører   Pressefotograferne   og   Kreds   1   om   man   kunne   samarbejde   om   en   
studentermedhjælp   og   hvad   deres   erfaringer   er   med   studentermedhjælpere.     

  
Rasmus   undersøger   sagen   og   bestyrelsen   beslu�er   på   sit   næste   møde,   hvad   vi   gør.   

  
Scanpix   
Jørn   har   indhentet   �lbud   fra   Scanpix,   så   vi   kan   illustrere   vores   nyheder   på   sitet     

  
Det   koster    400,-kr.   pr   download/billede   med   adgang   �l   danske   og   udenlandske   nyhedsbilleder   og   generiske   
billeder.   Snapshot   taget   med   Iphone    koster   50,-kr   stykket.   

  
Jørn   siger   ja   �l   �lbuddet.   

  
Fusionen,   hvordan   s�ller   vi   os   
Bent   havde   bedt   om   at   få   denne   diskussion   på   dagsordenen,   fordi   han   havde   fået   spørgsmål   �l,   hvad   
Journalisternes   holdning   var.   Der   var   enighed   i   bestyrelsen   om,   at   fusionsspørgsmålet   er   noget   vi   ikke   kan   
have   en   holdning   �l,   fordi   vi   ikke   er   enige   om   DJ   skal   indgå   i   en   fusion   eller   ej.    

  
Merchandise   
Vi   afsæ�er   1000   kroner   �l   at   få   lavet   badges   med   vores   hund   �l   delegeretmødet.   Bent   går   videre   med   det.   

  
Åbenheds�nget   
Det   blev   diskuteret   om   vi   skal   give   et   symbolsk   beløb   �l   Åbenheds�ngen   på   for   eksempel   5000   kroner.   
Rasmus   har   talt   med   Niels   Mulvad   og   han   vil   være   meget   gerne   for   stø�en,   fordi   Åbenheds�nget   kan   bruge   
den   i   forhold   �l   at   indhente   mere   stø�e.   

  
Det   blev   beslu�et   at   donere   5000   kroner   �l   Åbenheds�nget.   

  
Eventuelt   
Vi   overvejer   stærkt   at   holde   nogle   af   bestyrelsesmøderne   i   frem�den   på   Skype   eller   lignende.   

  
Anne,   Ulrik,   Niels   Peter,   Jørn,   Pernille   (eller   en   anden   fra   Poli�ken)   og   Bent   genops�ller.   Bent   har   rigelig   
travlt   på   sit   arbejde,   hvor   han   også   er   arbejdsmiljørepræsentant,   men   han   er   klar   �l   at   s�lle   op   igen   som   
næs�ormand,   hvis   der   ikke   er   andre   interesserede.    

  
  
  

https://docs.google.com/document/d/1zqI5HdZoPmQwNL2pMspHF-QogzN2tPeJhTcFdKO_1X0/edit

