
Bestyrelsesmøde   23.   og   24.   oktober   2018   
  

23.   oktober   klokken   18.00-21.00   i   Dansk   Journalistforbund   
Til   stede:   Regitze   Bryld,   Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   Rasmus   MP   og   gæst   Kurt   Westh   
Afbud:   Mie   Spare,   Niels   Peter   Arskog   og   Ronja   Pilgaard     
  

24.   oktober   klokken   10.00-17.00   hos   Rasmus   MP,   Rolfs   Plads   1,   4.tv   
Til   stede:   Regitze   Bryld,   Elisabeth   Hamerik   Schwarz,   Ronja   Pilgaard   og   Rasmus   MP   
Afbud:   Mie   Spare   og   Niels   Peter   Arskog   
  
  

1.   Valg   af   referent   
Rasmus   MP   blev   modvilligt   valgt.   
  
  

2.   Meddelelser   
MP:   Vi   har   et   succesfuldt   arrangement   i   gang   ovre   i   Bolius.   
MP:   Sikker   mail   virker   nu   endelig   og   folk   er   glade   for   det.   Indtil   nu   har   omkring   50   tilmeldt.   
MP:   Vores   velkomstmail   er   pinligt   forældet   -   skal   laves   om   hurtigst   muligt.     
MP:   Årets   Kilde   er   nogenlunde   på   skinner.   De   tre   deltagere   skal   findes   i   morgen   på   
arbejdsmødet.   Vi   bevilger   transport   til   de   bestyrelsesmedlemmer,   der   hjælper   med   til   at   lave   
arrangementet   og   promovere   Journalisterne   i   DJ   på   Fagfestivalen.   
Kurt:   Alle   organisationer   som   Dansk   Journalistforbund   skal   sende   krypterede   mails   til   deres   
medlemmer   fra   1.   januar   2019.   
Regitze:   Jeg   har   stadig   ikke   adgang   til   netbank   -   det   ordner   vi   i   morgen.   
  
  

3.   Journalistikkens   Dag   v/Regitze,   Ronja   og   Elisabeth   
Bliver   afholdt   i   Kulturhuset   på   Islands   Brygge.     
I   år   spiser   vi   ikke   brunch   -   der   sandwich,   kaffe,   te   og   kage.   
  

Budget   50.000   i   alt   
Lokale:   5.500   
Frokost:   11.000   
Kaffe   og   kage:   6.000     
Oplægsholdere   -   resten   
  

Programpunkter:   
Generalforsamling   
Journalistik,   der   er   værd   at   dø   for     
Fortælleformer   på   nettet     
Fremtidens   journalistik   
Eventuelt   slutte   med   Ane   Høgsberg   
  

Debat:   



Brainstorm   på   andre   mulige   oplægsholdere   -   specielt   flere   kvinder     
Kæmpe   ros   
  

Beslutning:   
Ronja,   Elisabeth   og   Regitze   arbejder   videre     
Deadline   for   foreløbig   markedsføring:   3.   november   
Offentliggørelse   af   endeligt   program:   15.   november     
  
  

4.   Specialgruppe-vedtægter   v/Rasmus     
Her   er   forslaget   til   vedtægter:     

  Mulige   vedtægter   for   Journalisterne   -   oktober   2018   
  

Debat:   
Debat   om   støttemedlemmers   stilling.   Ændret   en   anelse   formulering   for   at   klargøre   at   
bestyrelsen   bestemmer   øvrige   medlemsrettigheder   end   stemmeret.   Vi   skal   have   en   
forretningsorden   efter   nytår,   hvor   reglerne   er   yderligere   klargjort.     
  

Beslutning:   
Fremsættes   på   generalforsamling   som   i   linket.   
  
  

5.   Provinsteaterturné?   v/Niels   Peter   (og   Mie)   
Mie   har   undersøgt   sagen   og   meddelt   på   mail,   at   hun   mener   det   bliver   for   dyrt   og   for   
omfangsrigt.     
  

Beslutning:   Vi   dropper   idéen   
  
  

6.   Nye   bestyrelsesmedlemmer   v/alle   
Hvordan   går   det   med   at   kontakte   mulige   emner?     
  

Debat:     
Ikke   mange   er   kontaktet   endnu.   Men   vi   har   deadline   på   det   ekstraordinære   arbejdsmøde   
den   19.   november.   
Desuden   er   Kurt   Westh   og   Signe   Aarestrup   klar   som   nye   medlemmer.   
  
  

7.   Kontakte   frafaldne   medlemmer   v/Mie   og   Regitze   
Hvordan   går   det   med   at   kontakte   dem   på   listen?    
  

Debat:     
Der   er   ikke   sket   noget   siden   sidst.   
  

Beslutning:     

https://docs.google.com/a/smusmp.dk/document/d/1_40no_dz36IYNt3N8GE1t1RC-p_l06vyhKtL798PSvg/edit?usp=drive_web


Der   bliver   sendt   mail   ud   mere   automatisk,   men   stadig   personligt   fra   Regitze   og   eventuelt   Mie   
eller   Elisabeth.   
  
  

8.   Opgaver   på   arbejdsmøde   
-   Ny   velkomstmail   
-   Lave   mails   til   udmeldte   medlemmer   
-   EU-direktiv   om   whistleblower   
-   Sende   blomster   til   Niels   Peter   
-   Styr   på   banken   
-   Facebook-annoncer   for   Journalistikkens   Dag   
-   Søge   støtte   til   Journalistikkens   Dag   
-   Hvordan   skal   Journalistikkens   Dag   organiseres?   
-   Regne   på   generalforsamling   og   brunch   
-   Kontakte   mulige   bestyrelsesmedlemmer   
-   Regne   på   ansatte/organisationsgrad   
-   Spørgeskema   om   gruppe   
  
  

9.   Eventuelt   
Vi   sender   blomster   til   Niels   Peter.   
Vi   indkalder   til   ekstraordinært   arbejdsmøde   mandag   den   19.   november   for   at   kunne   nå   i   mål.   
  
  

10.   Hvad   skal   vi   kommunikere?   
-   En   dato   for   journalistikkens   dag   +   en   teaser   
-   Forslaget   til   vedtægter   
-   Årets   kilde   -   præsentation   af   de   nominerede   
-   Stil   op   til   bestyrelsen   
-   Whistleblower?   
-   Sikker   mail   er   en   succes   
Nyhedsbrevet   udsendes   hurtigst   muligt   
  


