
Referat   af   bestyrelsesmøde   17.   maj   2017   
  

Tilstede:   Rasmus,   Elisabeth,    Nille,   Kristoffer,   Jette   (ref)   
Afbud:    Regitze,   Niels   Peter,   Anne.   Yngve.   
    

Ad.   dagsorden   2,   kommunikation   til   medlemmerne   
    

Der   er   stadig   problemer   med   hjemmeside   og   kommunikation   til   medlemmer   .   
Rasmus   arbejder   på   at   få   løst   de   overordnede,   tekniske   problemer,   og    herunder   også   at   
Christa   skal   på   kursus   så   hurtigt   som   muligt,   evt.   udenfor   forbundets   regi.   
Nille   vil   fremover   holde   øje   med   relevante   artikler   på   den   internationale    bane   og    sørge   for,   
at   vores   medlemmer   får   mulighed   for   at   linke   til   dem.   
Jette    afsøger   den   danske   debat   for   relevante   emner   og   skriver   til   
nyhedsbrev/hjemmeside/facebook   via   Christina.   
Under   punktet   blev   det   besluttet,   at   Elisabeth   fremover   holder   øje   med   medlemsbevægelser   
og    rapporterer   til   bestyrelsen.   Elisabeth   får   også   fat   i   medlemmernes   mailadresser,   som   
skal   opdateres,   så   alle   får   nyhedsbreve.   Det   sker   ikke   i   dag.   
    

Ad   dagsorden   3:    prioritering   af   arbejdsopgaver    indtil   næste   generalforsamling.   
    

Uddannelserne .   Nille   og   Kristoffer   udarbejder   sammen   forslag   
    

Rating   af   journalister .    Kristoffer   kommer   med   forslag   
    

Follow   up   på   Sig   Fra .   Jette    kommer   til   næste   møde   med    budget   for   at   tilbyde   kredsene   
debatmøder   med   deltagelse   af   i   første   omgang   Ulrik   Haagerup   (som    skulle   have   været    et   
indslag   i   generalforsamlingen).   
    

Digital   sikkerhed .   Rasmus   arbejder   videre   med   tilbud   til   medlemmerne   
    
Høringsportal .    Vi   vil   videre   mere   om,   hvad   medlemmerne   mener   om   de   ting,   vi   arbejder   
med.   Rasmus   opretter   en   høringsportal   i   det   bedst   tænkelige   regi,   når   vi   teknisk   bliver   i   
stand   til   at   kommunikere   effektivt!   
    
Journalistikkens   dag .     Det   er   vedtaget   at   holde   en   Journalistikkens   Dag   i   forbindelse   
med   næste   generalforsamling.   Der   var   enighed   om,   at   der   skal   en   stor   kapacitet   på   
progammet,   helst    en   international,    der   lægger   op   til   debat.   
  Generalforsamlingen   skal   ligge   i   januar,   lørdagen   efter   uddeling   af   Cavlingprisen,   og   den   
starter   med   en   ”tømmermands-brunch”   
Ansvaret   for   indhold   ligger   i   hele   bestyrelsen,   som   skal    komme   med   input   .   Vedtages   på   
møde   i   november.   (tilføjet   af   referent)   
Jette   tager   sig   af   det   praktiske.   



Pres   fra   kommunikatører/ukritiske   journalister    blev   ikke    prioriteret   i   første   omgang.   Men   
Elsabeth   afsøger   emnet   og   kommer   eventuelt   med   oplæg   til   prioritering   på   næste   møde.   
    

Freelance-   og   projektansattes   vilkår    blev   heller   ikke   prioriteret,   men   Elisabeth   og   Jette   
holder   et   møde   med   repræsentant   for   freelance-gruppen   og   DR-fomanden   Vilmar    for   at   få   
afklaret,   om   der   er   opgaver,   vi   bør   tage   på   os.    ”Vågn   op!”   –   kampagne?   Rapport   på   næste   
møde.   
    

Ad   dagsorden   4.    Specialgruppe   eller   forening.   
    

Rasmus   redegjorde   for   forskellen,   som   det   er   vigtigt   at   få   kommunikeret   til   medlemmerne   på   
den   kommende   høringsportal,   og   dermed   få   åbnet   for   en   debat,   der   kvalificerer   en   afgørelse   
på   kommende   generalforsamling.   
I   bestyrelsen   var   der   overvejende   enighed   om   at   gå   fra   forening   til   gruppe.   Men   enighed   om,   
at   det   ikke   skulle   ske   uden   om   generalforsamlingen.   
Rasmus    finder   ud   af,   hvad   HB   mener.   
    

Et   eventuelt   samarbejde   med   Distriktsblad-gruppen   blev   skudt   til   hjørne.   
Rasmus   beslutter   om   det   skal   være   et   punkt   på   næste   dagsorden.   
    
Ad   dagsorden   5.   Gæster   på   bestyrelsesmøder   
    

Ikke   et   fast   element,   men   bestyrelsen   kan   beslutte   det   i   relevante   tilfælde.   
    

Ad   dagsorden   6.   Eventuelt.   
    

Rasmus   foreslår   i    HB   at   der   med   pressekortet   altid   udleveres   trykt   udgave   af   de   etiske   
regler.   
    

Afslutning   
    

Christina   skal   lave   interviews    till   nyhedsbrevet   m.m.   med   
Rasmus   om   høringsportal/   journalistikkens   dag   
Og   med   Jette   om   vores   prioriteringer   .   
    
    
    
PS    ved   referenten:   
Næste   møde   søndag   den   15.   Juli   kl.   10   hos   Jette.   Seminar.    Afslutning   senest    kl.17.   
Dog   måske   invitation   til    fælles   middag.   
Rasmus   og   Jette   laver   programmet,   forslag    modtages   med   kyshånd.   
Dagsorden   udsendes    af   Jette.     
Evt.   afbud   modtages    (med   beklagelse!)   allerede   fra   nu.   
    
  


