
Journalisterne   –   heldagsmøde   6.   september   2014      -      Kolding   

Dagsorden:   

1. Siden   sidst   
2. Mærkesager   
3. Gruppearbejde   
4. Fremlæggelse   fra   grupperne   og   debat     
5. Debat   om   fusionsplanerne   i   DJ   –   hvordan   skal   Journalisterne   forholde   sig   �l   spørgsmålet?   
6. Forventninger   �l   det   videre   arbejde   
7. Eventuelt   

  

Til   stede:   formand   Rasmus   MP   (RMP),   næs�ormand   Bent   Stenbakken   (BS),   kasserer   Cathrine   Reinert   (CR),   
Allan   Boye   Thulstrup   (ABT),   Jørn   Albertus   (JA),   Anne   Serlev   (AS),   Lars   Rugaard   (LR),   Teddy   Gehrke   (TG),   
Mar�n   Hammer   (MH),   Niels   Peter   Arskog   (NPA),   Pernille   Mac   Dalland   (PMD)   

RMP   påtager   sig   at   styre   ordstrømmen,   PMD   noterer   

  

Ad   1   –   Siden   sidst   

Rekru�ering:    Foreningen   har   netop   rundet   1.000   medlemmer   –   fak�sk   er   medlemstallet   nu   1.025.   De  
enkelte   bestyrelsesmedlemmer   har   de   seneste   14   dage   stået   for   at   skulle   kontakte   TR   på   forskellige  
arbejdspladser   for   at   høre,   hvordan   medarbejderne   her   forholder   sig.   Rasmus   har   samlet   
�lbagemeldingerne   og   kan   melde   om   ”fantas�sk   regional   opbakning”,   hvor   kun   Fyn   har   meldt   klart,   at   man   
ikke   vil   beny�e   den   kollek�ve   indmeldelse,   men   heller   ikke   vil   anbefale   medlemmerne   at   undlade   at   melde   
sig   ind   individuelt.   

Flere   arbejdspladser   har   givet   posi�ve   meldinger,   men   vil   først   give   endeligt   �lsagn   e�er   e�erårets   
generalforsamling.   Det   gælder   f.eks.   Jyske   Vestkysten,   Lolland-Falsters   Folke�dende   og   DR.   

Særligt   de   elektroniske   medier   er   tøvende.   Hos   TV   2   hænger   de�e   sammen   med,   at   overenskomsten   
dækker   samtlige   ansa�e   og   altså   også   de   medarbejdere,   der   ikke   beskæ�iger   sig   med   journalis�k,   
forklarer   CR.   TV   2-regionerne   svarer   ikke   på   henvendelser.   

Der   udspinder   sig   en   mindre   diskussion   om,   hvem   der   kan   blive   medlem,   hvor   tydeligt   det   fremgår   af   
foreningens   vedtægter,   og   om   aspekterne   i,   at   det   er   op   �l   det   enkelte   medlem   at   vurdere,   om   
vedkommende   beskæ�iger   sig   med   ’fri   og   ua�ængig’   journalis�k.     

Det   skal   overvejes   at   gøre   det   mere   tydeligt   for   TR-kontakterne,   at   der   findes   en   mulighed   for   kollek�v   
indmeldelse,   og   hvad   det   indebærer.   Det   skal   de   enkelte   bestyrelsesmedlemmer   huske   i   det   frem�dige   
rekru�eringsarbejde.     


