
Referat   af   bestyrelsesmøde   og   seminar   i   Journalisterne   i   DJ,    m andag   den   2.september   
2019   
    

Til   stede:   Elisabeth   Hamerik   Schwarz   (næstformand),   Signe   Ryge   Petersen,   Jette   Thoreau,   
Anders   Stoffer,   Niels   Peter   Arskog   og   Esben   Vest   Billingsøe.   
Afbud:   Rasmus   MP   (formand),   Mie   Sparre,   Henrik   Rath   Paulsen   og   Christoffer   Frendesen.   
    

Referent:   Elisabeth     
    

Beslutningsmøde     
    

1.        Valg   af   dirigent.   
Stoffer.   

    
2.        Godkendelse   

Dagsorden   og   referat   fra   sidst   blev   godkendt.     
    

3.        Meddelelser   
Elisabeth   fortalte   om,   hvad   der   er   sket,   siden   vi   så   hinanden   i   maj.   Christoffer   Frendesen   har   
besluttet   sig   for   at   stoppe   som   suppleant,   og   Elisabeth   orienterede   om,   at   Journalisterne   er   
inviteret   til   bestyrelsestræf   28.   september   og   TR-stævne   24.-25.september.   Til   
bestyrelsestræffet   kommer   Niels-Peter   og   Elisabeth,   og   til   TR-stævne   kommer   Signe,   Rasmus,   
Stoffer   og   Elisabeth,   mens   Jette   overvejer.   

    
4.        Bank     

Der   er   efterhånden   nogenlunde   styr   på   banken.   Netbanken   hos   Arbejdernes   Landsbank   er   sat   
op,   og   Stoffer   og   Elisabeth   kan   nu   godkende   transaktioner,   men   mangler   dog   stadig   at   få   
tilsendt   et   dankort.   Yderligere   er   der   også   den   udfordring,   at   banken   fortsat   sender   alle   breve   til   
Elisabeth   –   også   dem   til   Stoffer   –   og   det   skal   fikses   med   banken   én   gang   for   alle.   

    
5.        HB-update   og   orientering     

Elisabeth,   suppleret   af   Stoffer,   orienterede   om,   hvad   der   er   sket   i   Hovedbestyrelsen   hen   over   
sommeren   med   både   Øjvind   Hesselager   og   Lars   Werges   afgang,   konstitueringen   af   udvalgene   
og   valg   af   ny   næstformand   i   DJ.   Bestyrelsen   havde   mulighed   for   at   stille   uddybende   spørgsmål,   
indenfor   hvad   det   var   muligt   at   svare   på,   og   vi   vendte   også   Journalisten   og   ansættelsen   af   en   
ny   redaktør,   at   HB   havde   afvist   en   åremålsansættelse   af   vedkommende,   og   at   Elisabeth   har   lagt   
billet   ind   på   at   komme   i   ansættelsesudvalget.     

    
6.        Journalistikkens   Dag     

Rasmus   kunne   ikke   komme   til   mødet,   men   Elisabeth   gav   en   kort   update,   som   følges   op   den   
11/9   til   vores   arbejdsmøde.   Vi   diskuterede,   hvorvidt   dagen   burde   være   kortere   end   tidligere   år,   
hvilken   tid   på   dagen   generalforsamlingen   skal   ligge,   om   Rasmus   har   brug   for   hjælp   +   dato   for   



dagen,   som   vi   syntes   ligger   lidt   for   tidlig   på   året   (4.januar).   Jette   og   Esben   var   interesserede   i   at   
være   med   til   at   arrangere   dagen,   vi   følger   op.   

    
7.        Debatarrangement   med   EMU     

Grundet,   hvad   der   skete   i   sommer   i   hovedbestyrelsen,   røg   arrangementet   i   skammekrogen.   Til   
EMU-møde   den   28/8   blev   der   talt   videre   om,   hvilke   arrangementer,   der   kan   laves,   men   intet   er   
endnu   afklaret.   Journalisterne   er   dog   fortsat   interesseret   i   at   være   med   på   et   arrangement,   hvis   
det   passer   til   vores   gruppes   profil.   
    

8.        Offentlighedsloven   
Niels   Peter   orienterede,   og   der   er   ikke   noget   videre   nyt.   Niels   Peter   har   været   i   dialog   med   
Jesper   Tunell   og   Lars   Rugaard,   og   vi   talte   om,   hvorvidt   DJs   forslag   til   ændringer   er   med   i   det   
nye   lovkatalog.   
Stoffer   foreslog,   at   vi   udover   at   støtte   DJs   erklæring,   selv   skal   arbejde   videre   på   det.   Derfor   vil   
Niels   Peter   tale   med   Jesper   Tunell   om,   hvorvidt   der   er   nogle   cases,   som   har   oplevet   
udfordringer   med   offentlighedsloven.   Men   da   regeringen   netop   har   meldt   ud,   at   de   ikke   har   
tænkt   sig   at   genåbne   forhandlingerne,   besluttede   vi   ligeledes   at   gøre   noget   mere   aktivt   også.   
Derfor   går   Elisabeth   i   gang   med   at   skrive   et   indlæg   om   vores   holdning.   

    
9.        Status   -   Twittergruppe     

Jette,   Esben   og   MP   er   i   gruppen,   men   de   besluttede   sig   i   sommer   for,   at   det   er   for   svært   at   finde   
nok   eksempler   til   ligefrem   at   køre   en   kampagne.   Derfor   besluttede   vi   os   for   at   fokusere   på   at   få   
Facebook   op   at   stå   i   stedet.   
    

10.      Nyhedsbreve   skal   sættes   i   system     
Vi   talte   om   vores   nyhedsbreve,   der   pt   ikke   kører   ordentligt.   Vi   aftalte,   at   vi   bruger   
nyhedsbrevene   til   at   kommunikere   ting   om   specialgruppen   –   eksempelvis,   hvordan   medlemmer   
kan   gå   fra   at   være   i-   til   o-medlemmer,   og   så   holder   vi   de   aktuelle   ting   til   Facebook   for   ligeledes   
at   komme   i   bedre   dialog   med   vores   medlemmer.   Facebook-hajen   Esben   sørger   primært   for   
Facebook,   men   vi   skal   alle   melde   ind   –   og   vi   startede   med   at   lave   et   opslag   fra   dagen.   

    
11.      Møder     

Selv   om   vi   aftaler   møder   langt   ude   i   fremtiden,   kommer   der   ofte   problemer   med   at   mødes   
alligevel   grundet   arbejde   og   andet.   Vi   besluttede   for   at   kigge   på   datoerne   løbende   og   sende   
doodles   ud,   når   vi   kan   se,   at   en   dato   er   problematisk,   idet   det   er   bedst,   når   flest   muligt   kan   
komme.   Desuden   blev   vi   enige   om,   at   seminarer   på   hverdage   fungerer   godt   for   os   produktivt,   
om   end   det   ikke   altid   er   ideelt   ift   arbejde.   Vi   vil   dog   forsøge   at   få   to   datoer   på   plads   om   året,   
hvor   vi   tager   et   heldagsseminar.   

    
12.      Rettelser   hjemmeside     

Elisabeth   og   Jette   har   fundet   en   del,   der   skal   rettes   på   hjemmesiden.   Det   bliver   en   del   af   
arbejdsmødet   den   11.september.   Vi   skal   desuden   have   en   overlevering   fra   Rasmus   ift.   hvordan   
hjemmesiden   fungerer.   Det   sker   samme   dag.   



    
13.      Rekruttering   til   bestyrelsen     

Vi   vil   gerne   have   nogle   flere   ind   i   bestyrelsen   og   går   derfor   nu   på   aktiv   jagt   efter   mulige   
kandidater.   
    
    

14.     Eventuelt   
Skubbet   til   efter   seminar   
    
    
    
    
    

Seminar   kl   12   og   frem   -   referat   
    

1.        Hvad   skal   vi   kunne   som   gruppe?   
    

Elisabeth   åbnede   seminaret   ved   at   sige,   at   hun   mener,   at   vi   stadig   har   brug   for   at   få   noget   mere   
klarhed   over,   hvad   vi   skal   være   for   vores   medlemmer,   nu   vi   er   en   gruppe.   Resten   af   bestyrelsen   
var   enig,   og   det   startede   en   god   snak.     
Vi   talte   om,   at   vi   ikke   skal   gabe   over   for   meget,   men   gøre   det,   som   vi   er   gode   til.   Det   er   blandt   
andet   at   værne   om   journalistikken   og   råbe   højt,   når   det   er   nødvendigt.   Vi   vil   ikke   eksempelvis   
kaste   os   ud   i   kurser   og   des   lige,   hvis   ressourcerne   ikke   er   til   det   -   dog   hjælper   vi   gerne   DJ   med   
at   oppe   mentorordningen   og   problematikken   om   fordeling   af   kredsmedlemmer,   ligesom   vi   gerne   
guider   og   sparrer   med   medlemmer,   når   de   har   brug   for   det.   Vi   vil   dog   primært   være   dem,   der   
repræsenterer   den   frie   og   uafhængige   journalistik   i   den   offentlige   debat   og   i   DJ,   ligesom   vi   vil   
lave   netværksarrangementer   i   form   af   for   eksempel   quizzer   og   debatter,   hvor   medlemmerne   kan   
møde   hinanden.   
Stoffer   forslog,   at   vi   får   en   fra   DJ   til   at   holde   et   oplæg   om,   hvad   det   vil   sige   at   være   en   gruppe,   
og   Niels   Peter   foreslog,   at   vi   søger   penge   hos   Kreds   1   til   at   få   quizaftener   ud   af   rampen.   VI   blev   
desuden   enige   om   at   undersøge,   om   vi   kan   hyre   en   til   at   lave   quizzer.   
Yderligere   havde   vi   en   principiel   diskussion   om,   hvem   vi   skal   være   noget   for.   Mange   journalister   
har   i   dag   problemer   med   ikke   at   kunne   være   så   frie   i   deres   journalistik,   som   de   gerne   ville   –   og   
er   blevet   hyret   til   –   og   føler   et   pres   ift.   også   at   skulle   lave   mere   kommercielle   ting,   mens   andre   
journalister   knokler   for   at   opretholde   deres   uafhængighed,   selv   om   de   måske   ikke   har   
frihedsbrev   på   deres   arbejdsplads   eller   arbejder   freelance.   Disse   grupper   af   journalister   føler   
ikke   altid,   at   de   kan   skrive   under   på,   at   de   laver   fri   og   uafhængig   journalistik,   men   vi   er   enige   
om,   at   vi   også   skal   værne   om   og   bakke   op   om   dem,   og   derfor   talte   vi   om,   hvorvidt   vi   skal   
kommunikere   klarere,   at   de   selvfølgelig   også   er   velkomne   i   specialgruppen.   Journalisterne   i   DJ   
skal   selvfølgelig   fortsat   være   en   gruppe   for   journalister,   og   man   kan   eksempelvis   ikke   være   
kommunikatør   med   journalistisk   baggrund   i   gruppen,   men   vi   anerkender,   at   flere   og   flere   
journalister   er   under   pres   og   ikke   altid   kan   få   lov   til   at   udøve   deres   fag,   som   de   gerne   ville,   og   
dem   skal   vi   også   være   en   stemme   for,.   



    
    

2.        Rekruttering:   
Vi   skal   ud   og   rekruttere   medlemmer.   Der   er   både   noget   praktisk   ift,   at   få   fat   i   de   fritflyvende   
medlemmer   fra   Kreds   1,   bl.a.   hvordan   vi   får   kommunikeret,   at   folk   nu   kan   være   O-medlemmer   
os.   Elisabeth   samarbejder   med   DJ   om   at   finde   ud   af,   hvordan   vi   kan   få   vores   i-medlemmer   i   
Kreds   1   konverteret   til   o-medlemmer,   og   hvordan   resten   af   medlemmerne   skal   fordeles.   Det   er   
vigtigt   ift.   at   vi   i   2021   skal   kunne   vælge   delegerede.     
Vi   vil   desuden   lave   arrangementer,   som   en   del   af   vores   rekrutteringsstrategi,   og   vi   skal   være   
aktive   på   de   sociale   medier   og   i   vores   nyhedsbreve   –   det   kræver   dog,   at   hurdlen   med   kreds   
1-medlemmerne   løses,   før   vi   kan   det.   Rasmus   og   Elisabeth   har   siden   mødet   skrevet   en   
indstilling   til   det   næstkommende   hovedbestyrelsesmøde   i   håb   om,   at   det   kan   blive   løst   
forholdsvist   hurtigt,   og   den   blev   sendt   til   tjek   hos   resten   af   bestyrelsen   henover   weekenden   
7.-8.september.   
    
    

3.        Hvidbog:   
Der   er   masser,   vi   har   brug   at   vide   som   bestyrelsesmedlemmer,   og   det   skal   skrives   ned   i   en   bog,   
som   både   vi   kan   bruge,   og   nye   bestyrelsesmedlemmer   kan   få   i   hånden.   Vi   startede   derfor   en   
brainstorm,   der   involverede   følgende:   
En   overlevering   fra   Rasmus,   inden   han   går   af   som   formand.   Den   skal   omhandle   alt   fra   praktiske   
ting   såsom,   hvordan   hjemmesiden   fungerer   til   rollefordelinger   og   valg   af   dirigent   til   vores   
generalforsamlinger.     
    

I   brainstormen   fandt   vi   frem   til   følgende,   som   vi   fordelte   mellem   os:     
Velkomst   til   nye   bestyrelsesmedlemmer   –   Rasmus/Elisabeth   
Vejledning   af   Google   Docs   -   Rasmus   
Hvordan   udbetaler   kassereren   penge   -   Stoffer   
Forretningsorden   –   Rasmus/Elisabeth   
Hvordan   får   man   refunderet   transport   -   Signe   
Tabt   arbejdsfortjeneste   -   Elisabeth   
I   &   O   medlemmer   –   stoffer-SoMe   /   Niels   Peter   
Koder   til   Twitter,   facebook,   hjemmeside,   penge-journalisterne,   nyhedsbreve,   kodeprogram   etc   –   
Rasmus     
Antal   af   møder   –   arbejdsmøder   –   forventningsafstemning   -   Elisabeth   
Drejebog   til   journalistikkens   dag   –   Rasmus/Jette   og   Elisabeth   
Kontaktnumre   til   relevante   personer   –   og   præsentation   af   dem   –   Rasmus/   Elisabeth   
Generelforsamling   +   dirigent   -   Rasmus   
Drejebog   til,   hvordan   nyhedsbreve   og   hjemmeside   fungerer   +   SoMe   -   Rasmus   
Opdateret   liste   over   bestyrelsen   og   FU   -   Elisabeth   
Hvad   laver   FU?   Elisabeth   
Næstformand   og   formand   –   opgavefordeling   og   roller   (sparringspartner)   -   Elisabeth   
Arbejdsmøder   -   Elisabeth   



Hvad   skal   nyhedsbreve   kunne?   Elisabeth   
Historien   bag   Journalisterne   +   en   liste   over   tidligere   formænd.   Hjemmesiden   –   Jette/   Niels   Peter   
Åbenhedsprincipper   –   Hjemmesiden   -   Esben   
Værdier   og   mission   og   etik   –   hjemmesiden   -   Esben   
Strategier   og   målsætninger   –   hjemmesiden   -   Esben   
Valg   og   GF   –   Rasmus  
Regnskab   og   ekstern   revision   -   Rasmus   
Valg   til   delegeretmøde   –   inkl   vigtige   datoer   -   Elisabeth   
Hvem   kan   stille   op   til   bestyrelsen   Rasmus/   Elisabeth   
hvem   kan   blive   delegeret   -   Elisabeth   
Kampagner   –   tidligere   -   Rasmus   
Quiz-guide   –   kommer   med   tiden     
Vedtægter   –   Rasmus   
Forslag   til   GF   –   Rasmus   
Forslag   til   HB   -   Elisabeth   
    

På   vores   arbejdsmøde   den   11.september   overleverer   Rasmus,   og   de   kommende   måneder   
skriver   vi   afsnit   til   bogen,   som   skal   ligge   klar   til   den   nye   bestyrelse   i   januar   2020.   
    

4.        Gøremål   til   vores   arbejdsdag   den   11.september.   
Elisabeth   skal   skrive   på   indlæg   om   offentlighedsloven,   vi   skal   snakke   netværksarrangementer   
inkl.   quiz,   og   så   skal   Rasmus   overlevere   en   lang   liste   af   ting   til   bestyrelsen.     
    

5.        Eventuelt   
Esben   blev   valgt   som   referent   til   næste   beslutningsmøde   den   21.oktober.   Udover   det   
evaluerede   vi   dagen   og   blev   enige   om,   at   det   havde   været   et   af   de   mest   effektive   møder   til   dato.   
    

    
    
    
  


