
Mødereferat   24/05/2016   
Tilstede:   Rasmus,   Jette   S,   Niels   Peter,   Jimmi,   Mette   og   Anne.   
Afbud:   Jette   A,   Lars,   Berit   og   Merle.   
  

1.   Valg   af   dirigent Bilag Bemærkninger   

  
  

2.    Præsenta�on   af   hinanden Bilag Bemærkninger   

  
  

3.    Introduk�on   �l   Journalisterne Bilag Bemærkninger   

:     
  

4.   Konstitution Bilag Bemærkninger   

  

Valg   af   dirigent     Jimmi   vælges   som   dirigent   for   mødet.   

      De   nye   bestyrelsesmedlemmer   præsenteres   for   
hinanden.   

  

-   Hvordan   fungerer   
foreningen   i   praksis?   
-   Hvordan   er   samarbejdet   
med   moderforbundet?   
-   Hvad   er   vores   
udfordringer?   

  

  Præsentationen   af   foreningen   ved   formand   
Rasmus.   

Journalisterne   har   et   budget   på   90.000   kr.   om   året   
til   at   lave   aktiviteter,   holde   møder   og   
studentermedhjælper.   

Foreningen   har   cirka   1.500   medlemmer.     

Hans   Jørgen   Dybbro   er   Journalisternes   mand   i   DJ.   

For   refusion   af   udgifter   i   forbindelse   med   møder   
sendes   bilag   til    penge@journalisterne.org   

Journalisternes   økonomi   er   åben,   og   kan   findes   her   
:   
https://drive.google.com/open?id=1hffiDXNySL5g-u 
e08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec     

-   Valg   af   kasserer   
-   Valg   af   forretningsudvalg   
(en   person   ud   over   
formand   og   næstformand)   
-   Eventuelt   valg   af  
Facebook-ansvarlig,   
hjemmesideansvarlige,   
mødeansvarlig   og   så   
videre.   
  

    Jimmi   vælges   som   kasserer.   

Merle,   Rasmus   og   Jette   S.   er   forretningsudvalget.   

HB-observatører:   Merle,   Jette   og   Niels   Peter.   

Mødeansvarlig:   Niels   Peter.   

Der   udarbejdes   et   oplæg   om   en   mediestrategi   på   
seminaret,   af   Niels   Peter,   Jimmi   og   Anne.   

mailto:penge@journalisterne.org
mailto:penge@journalisterne.org
https://drive.google.com/open?id=1hffiDXNySL5g-ue08djOpN8uj4vZwIoEinVSXEiKvec
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5.    Samarbejde   med   DJ   Kommunika�on Bilag Bemærkninger   

  
6.   Møder Bilag Bemærkninger   

  
7.   Eventuelt Bilag Bemærkninger   

  

Foreningen   for   
kommunikatører   i   
forbundet   vil   gerne   
samarbejde   med   os.   

Næs�ormand   Merle   og   
Rasmus   har   været   �l   et   
møde.   

  Hvad   skal   Journalisterne   melde   tilbage.     

Rasmus   laver   et   udkast   til   en   tilbagemelding   til   
kommunikatørene,   der   sendes   rundt   til   bestyrelsen.    

-   Hvordan   skal   vi   holde   
møder   det   kommende   år?   
-   Hvornår   skal   møderne   
ligge?   Så   vi   kan   lægge   
mødeplanen   herfra   og   frem   
til   næste   generalforsamling   
  

  Som   princip   er   møderne   fysiske,   og   afholdes   i   
København.   Fra   Kl.   18   til   -   

Møderække   for   perioden   2016   –   2017   

21.   juni   –   11.   August   -   14.   September   –   11.   Oktober   
–   14.   November   –   5.   December   –   5.   Januar   –   1.   
Februar   –   13.   Marts   –   8   April.     

Der   laves   en   doodle,   som   Rasmus   sender   ud.   

Der   laves   en   plan   med   møder,   der   sendes   ud.     

        


