
1.   Valg   af   dirigent   og   referent   
Anne   Moritz   vælges   som   dirigent   
Ronja   Pilgaard   vælges   som   referent   
  

2.   Præsentation   af   hinanden   
Bestyrelsen   består   af   syv   personer   i   indeværende   år:   

- Mie   Sparre ,   fastansat   jourhavende   på   Vejle   Amts   Folkeblad   
- Elisabeth   Hamerik   Schwartz ,   næstformand,   selvstændig   hos   bl.a.   Aller   og   Lederne   
- Regitze   Bryld ,   freelancer   og   fastansat   hos   bl.a.   Tv2   News   og   Frelsens   Hær   
- Ronja   Pilgaard ,   fastansat   journalist   på   dknyt   og   kommunen.dk   
- Anne   Moritz ,   jobsøgende   med   fortid   på   bl.a.   Havnefronten   og   Bryggebladet   
- Rasmus   Mark   Petersen ,   formand,   fastansat   journalist   på   DR   
- Niels   Peter   Arskog ,   freelancer   med   fortid   som   bl.a.   korrespondent   og   chefredaktør   

  
3.   Kort   præsentation   af   foreningen   
Fremlæggelse   ved   Rasmus   MP   
Strategi   vedtaget   for   perioden   2016-2018   er   vedlagt   som   appendix   1   her:   
https://docs.google.com/document/d/1NToGY-FYEjZqYQ6EoX0qjDHnhu_hRYo6biHGUKWo4O 
M/edit?usp=sharing     
  

4.   Meddelelser   
a. Forbundet   har   været   lagt   ned   af   verserende   sager   internt   i   forbundet,   som   lader   til   at   

være   løst   nu.   Herefter   kommer   to   nye   undersøgelser   -   en   undersøgelse   af   
medarbejderkultur   og   en   undersøgelse   af   vilkårene   i   branchen   ang.   Sexchikane.   

i. Vi   afventer   herfra   undersøgelse   og   tager   den   op   på   seminaret   
b. Journalistikkens   dag   har   indebåret   en   straksudgift,   som   har   bragt   beholdningen   ned,   

mens   manglende   betalte   kontingenter   har   bragt   den   højt   nok   op   til   at   dække   udgifter.     
i. Vi   forsøger   herfra   at   sikre   en   kassebeholdning   på   50.000   kr.   ved   årets   udgang,   

som   kan   finansiere   Journalistikkens   Dag.     
  

5.   Konstituering   
Valg   af   kasserer,   nedsættelse   af   forretningsudvalg   
  

Vi   omlægger   udbetalingsstrukturen   til,   at   der   ikke   behøves   to   godkendelser   til   at   udbetale   midler   
ved   udgifter,   men   kun   én   fra   foreningens   kasserer,   dog   med   den   funktion,   at   næstformand   og   
formand   gøres   opmærksom   på   udbetalinger.     
  

Regitze   Bryld   vælges   som   kasserer   og   vælges   ind   i   forretningsudvalget.     
Forretningsudvalget   består   herfra   af   Rasmus   MP,   Elisabeth   Hamerik   Schwartz   og   Regitze   Bryld.     
  

Niels   Peter   Arskog   vælges   som   observatør   til   Hovedbestyrelsen.   
Ronja   Pilgaard   vælges   som   suppleant   til   rollen   som   observatør   til   Hovedbestyrelsen.   
  

  

https://docs.google.com/document/d/1NToGY-FYEjZqYQ6EoX0qjDHnhu_hRYo6biHGUKWo4OM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NToGY-FYEjZqYQ6EoX0qjDHnhu_hRYo6biHGUKWo4OM/edit?usp=sharing


Niels   Peter   Arskog   vælges   som   observatør   til   Mediepolitisk   Udvalg.   
Mie   Sparre   vælges   som   suppleant   til   rollen   som   observatør   til   Mediepolitisk   Udvalg.   
  

Anne   Moritz   genvælges   som   mødeansvarlig.   
  

6.   Journalistisk   debat   ved   Anne   Moritz   
UDGÅR     
  

7.   Evaluering   af   Journalistikkens   Dag   
En   tredjedel   af   deltagerne   har   svaret   på   en   spørgeskemaundersøgelse   udsendt   til   alle   
deltagere,   der   er   vedhæftet   som   appendix   2:   
https://drive.google.com/open?id=1-jL-mM_dPzAOJB1zprVuWYSvSSRFPJ3e     
Nedenfor   pointer,   der   kan   udledes   af   evalueringen   og   fra   bestyrelsen   diskussion   af   
arrangementet   
  

Fra   deltagerevalueringen   
- Der   var   overraskende   mange   deltagere,   som   ikke   er   fra   København   
- Der   er   mange   freelancere,   som   har   deltaget,   og   overraskende   mange,   som   ikke   er   

deltagere   af   Journalisterne.   Vi   udleder,   at   der   er   mange,   som   har   behov   for   det,   
foreningen   kan.   

- Størstedelen   har   deltaget   på   baggrund   af   programmet   og   fordi   det   var   gratis   
- Mange   deltager   for   at   netværke   
- En   stor   del   mener,   at   oplæggene   var   mere   spændende   end   den   opfølgende   debat.     
- Flertallet   ønsker   ikke   at   deltage,   såfremt   det   krævede,   at   de   deltog   i   generalforsamlingen   
- Betalingsvilligheden   hos   deltagerne   er   ikke   overvældende   og   største   delen   vil   ikke   

betale   mere   end   100,-   kr.   for   deltagelsen   
- Der   er   et   klart   ønske   om   en   gentagelse   
- En   meget   stor   del   anede   ikke,   at   det   var   Journalisterne,   der   stod   bag   

  
Fra   den   efterfølgende   diskussion   

- Vi   skal   være   klart   bedre   til   synlighed   
- Der   er   behov   for   en   tidligere   kommunikation   af   arrangementet   
- Der   er   behov   for   flere   mikrofoner   til   scenen   
- Vi   ønsker   fremover   en   anden   dirigent   
- Den   gruppe,   som   har   planlægningsfunktionen   har   brug   for   beslutningsmandat   og   for   at   

ville   løfte   de   opgaver,   der   er   
- Der   skal   være   klarere   kommandoveje   

  
  
  

8.   Fastsættelse   af   mødedatoer   
Der   afholdes   følgende   beslutningsmøder   i   løbet   af   2018   med   heldags   arbejdsmøder   i   
kontortiden   dagen   efter:   

  

https://drive.google.com/open?id=1-jL-mM_dPzAOJB1zprVuWYSvSSRFPJ3e


  
● Lørdag   10.   marts   klokken   10.00-18.00   
● Tirsdag   10.   april   17.30-20.30   
● Torsdag   24.   maj   17.30-20.30   
● Torsdag   12.   juli   17.30-20.30   
● Søndag   16.   september   10.00-15.00   
● Tirsdag   23.   oktober   17.30-20.30   
● Tirsdag   20.   november   17.30-20.30   
● Tirsdag   18.   december   17.30-20.30   
● Lørdag   5.   januar   afholdes   Journalistikkens   Dag   

  
  

9.   Brainstorm   på   emner   til   første   seminar   
Vi   tager   følgende   emner   op   på   seminaret,   som   afholdes   10.   marts   10.00-18.00   
  

● Hvad   er   Journalisternes   DNA   -   strategi   og   værdier   
● Hvad   vil   vi   politisk?   Og   hvordan   vil   vi   det?   
● Kommunikationsplan   og   synlighed   
● Gruppe   vs.   forening   

  
Hvad   vil   vi   gerne   fokusere   på?   Følgende   forslag   kom   op   i   diskussionen:   

● Journalisternes   arbejdsforhold?   
● Politiets   lukkethed?   
● Lønniveau?   
● Tidspres?   
● Kommunikatører?   
● Mediestøtte?   
● Politisk   indflydelse   på   medier?   
● Gravergrupper,   som   nedlægges?  
● Armslængdeprincippet?   
● Stigende   lukkethed?   
● Retssale   og   domsstole?   

  
Rasmus   MP   laver   et   oplæg   til   et   nærmere   program   
  

10.   Lov   om   forretningshemmeligheder   
Journalisterne   støtter   op   om   DJ’s   høringssvar   
  

11.   Hvad   skal   kommunikeres?   
  

Der   udsendes   et   nyhedsbrev   med   følgende   punkter:   
- Journalistikkens   dag,   tak   for   dagen,     

- Her   er   evalueringen   og   glæd   jer   til   næste   år   

  



- Få   en   gratis   sikker   mail   
- Her   er   din   nye   bestyrelse   
- Intern   revisor   har   godkendt   regnskabet   

  
  

12.   Eventuelt   
- Der   skal   udarbejdes   en   adresseliste   med   telefonnummer   og   e-mail,   som   udsendes   til   

alle.   
  
  

APPENDIX   1   
Vedlæg   værdigrundlag   
  

APPENDIX   2   
Vedlæg   evaluering   fra   Journalistikkens   Dag   

  


