FreelanceGruppen
budgetforslag 2019
for kontingentmidler og ophavsretsfond

Budgetforslag 2019
Indtægter
Medlemskontingent
Bevilling fra DJs internationale pulje
Indtægter ialt

1.410.000
0,00 Se note 1
1.410.000,00

Møder og fagligt frikøb (FF)
Bestyrelsen; lokaler, transport m.m.
Fagligt frikøb
Faglig frikøb klubarbejde
Generalforsamling
Mødeudgifter og FF i alt

190.000,00
410.000,00 Se note 2
150.000,00 Se note 3
50.000,00
800.000,00

Medlemsaktiviteter
Delegeret - og valgmøder
Abonnement, gruppeaftaler
Tilskud til faglige medlemsinitiativer
Kursusaktiviteter
Nordisk & internationalt samarbejde
Organisering/rekruttering

5.000,00
150.000,00 Se note 4
25.000,00
100.000,00 Se note 5
25.000,00
75.000,00 Se note 6

Solidaritetsprisen 2019
Medlemsaktiviteter i alt

15.000,00 Se note 7
395.000,00

Webredaktion
Teknisk vedligeholdelse
Redaktion/indholdsproduktion
Webredaktion i alt

30.000,00
215.000,00
245.000,00

Administration
Administrationsaftale med DJ
Dropbox, print, kontorhold m.m.
Revisionsgennemgang
Administration i alt
Øvrige posteringer
Indkøb af PR-materiale
Lokaleleje til PR-materiale m.m.
Repræsentation og gaver
Safety Fund
Diverse
Øvrige posteringer ialt
Udgifter i alt
Bestyrelsen foreslår med dette budget et uændret kontingent på 80 kr./mdr.
hvoraf de 10 kr./mdr. er bidrag til barselsfonden, og at der budgetteres med et
træk på formuen (pt. 1.726.651,84 kr.) på 167.000 kr.

28.000,00
25.000,00
4.000,00
57.000,00

40.000,00
6.000,00
5.000,00
20.000,00 Se note 8
9.000,00
80.000,00
1.577.000,00

FreelanceGruppen
budgetforslag 2019
for kontingentmidler og ophavsretsfond

Note 1/DJs Internationale pulje kan søges løbende efter behov
Note 2/Der foretages i lighed med 2018 en regulering på 5000 kr. for at undgå
udhuling af beløbet pga. stigningen i beløbet for fagligt frikøb som reguleres lidt
op hvert år.
Note 3/ Bestyrelsen anbefaler en forhøjelse, da der nu er så mange klubber, der
skal færdigetableres, udvikles og laves undersøgelser i bl.a. forud for
overenskomstforhandlinger, at det koster mandetimer
Note 4/Beløbet dækker FreelanceGruppens gruppe-medlemsaftaler med:
MediaWatch, VideoTool og dknyt.dk. Og mulighed for at indgå nye, som vi har
opfordringer på.
Note 5/For at anvende de tilladte 2 mio. kr. fra Ophavsretsfonden til finansiering
af de foreslåede kursusaktiviteter m.m. i budget for ophavsretsmidler i 2018, skal
vi bruge knap 100.000 kr. fra kontingetmidlerne. Bliver trækket på fondsmidlerne
lavere end de 2 mio. bliver udgiften fra kontingentmidlerne det også.
Note 6/Intensivering af organiserings/rekrutteringsarbejdet er nødvendigt.
Note 7/Arbejdet med at finde vinderen til Solidaritetsprisen 2019 er prioriteret
med vidoer og markedsføring.
Note 8/Bestyrelsen anbefaler at beløbet først kommer til udbetaling, hvis fonden
fattes penge, da der ellers vil ske akkumulering af midler, og at bestyrelsen
holder øje med lignende solidaritetsarbejde, der kan støttes - samm praksis som
tidligere år.

Budgetforslag for brug af Ophavsretsmidler 2019
Bestyrelsen anbefaler nedenstående finansieret
af ophavsretsmidler i 2019.
Der kan maksimalt anvendes 2 mio. kr.
Projekterne og arrangementerne overholder
reglerne for anvendelse af ophavsretsmidler. Hvis der anvendes 2. mio kr. kræver
det medfinansiering fra kontingentmidlerne på 100.000 kr. efter samme model
som i 2018 og tidligere år.

FreelanceFestival 2019
HEAT-kurser
Kurser
Tilskud til medlemsdeltagelse Kom19, o.a.
I alt

695.000
50.000
900.000,00
100.000,00
1.745.000,00

