FreelanceGruppen
budgetforslag 2017
for kontingentmidler og ophavsretsfond
Indtægter
Medlemskontingent
Bevilling fra DJs internationale pulje
Indtægter ialt

DKK
1.478.000
75.000,00
1.553.000,00

Møder
Bestyrelsen; lokaler, transport m.m.
Fagligt frikøb
Generalforsamling
Mødeudgifter ialt

190.000,00
475.000,00 Se note 1
50.000,00
715.000,00

Medlemsaktiviteter
Delegeret - og valgmøder
Abonnement, gruppeaftaler
Tilskud til faglige medlemsinitiativer
Kursusaktiviteter
Nordisk & internationalt samarbejde
Organisering/rekruttering
FreelanceGruppens 40-års jubilæumsarrangement
Ny FLG pris
Medlemsaktiviteter ialt

10.000,00
95.000,00
25.000,00
100.000,00
75.000,00
50.000,00
389.940,00
15.000,00
759.940,00

Webredaktion
Teknisk vedligeholdelse
Redaktion/indholdsproduktion
Webredaktion i alt

50.000,00
185.000,00
235.000,00

Administration
Administrationsaftale med DJ
Dropbox, print, kontorhold m.m.
Revisionsgennemgang
Administration ialt
Øvrige posteringer
Indkøb af PR-materiale
Lokaleleje til PR-materiale m.m.
Repræsentation og gaver
Safety Fund
Diverse
Øvrige posteringer ialt
Udgifter ialt

Se note 2
Se note 3
Se note 4
Se note 5
Se note 6

24.000,00
25.000,00
4.000,00
53.000,00

25.000,00
4.000,00
5.000,00
20.000,00 Se note 7
9.000,00
63.000,00
1.825.940,00 Se note 8

Bestyrelsen foreslår med dette budget et uændret kontingent på 80 kr./mdr. hvoraf de 10 kr./mdr. er bidrag til barselsfonden.

Note 1/ Bestyrelsen anbefaler, at forhøjelsen i 2016 på 20 dage til særlig indsats for etableringen af faglige klubber fortsætter i 2017.
Note 2/Beløbet dækker FreelanceGruppens gruppe-medlemsaftaler med: MediaWatch, VideoTool og dknyt.dk. Og mulighed for at indgå nye.
Note 3/For at anvende de tilladte 2 mio. kr. fra Ophavsretsfonden til
finansiering af de foreslåede kursusaktiviteter m.m. i budget for
ophavsretsmidler i 2017, 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 4 /Intensivering af organiserigs/rekrutteringsarbejdet er nødvendigt.
Note 5/En enkeltstående udgift i 2017, hvis forslaget om markeringen af
FLGs 40 års jubilæum vedtages som foreslået af bestyrelsen.
Note 6/ Ny årlig udgift hvis forslaget om indstiftelse af ny pris vedtages.
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Note 7/Generalforsamlingen 2016 foreslog 40.000 kr. da der stadig henstod
penge i Safety Fonden, som ikke var brugt. I år henstår der endnu flere penge
ca. 200.000 kr.
Mange af de store arbejdspladser i DJ bidrager med 10 kr. pr. medlem, og
mange af FLGs medlemmer bidrager yderligere via kredsene og de andre
specialgrupper og -foreninger, de er medlem af.
Med i overvejelserne om størrelsen på safety bidraget, bør også være de
mange indefrosne midler, der ligger i IFJ.
Note 8/Træk på formuen ved det beskrevne budgetforslag vil i 2017 være på 272.940,00 kr.
- forudsat at vi bruger alle pengene på alle poster, som budgetteret.
Det var ikke tilfældet i 2016. Formuen er pr. 31.12.2016 1.349.227,00 kr.

Budgetforslag for brug af Ophavsretsmidler 2017
Bestyrelsen anbefaler nedenstående finansieret
af ophavsretsmidler i 2017.
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 2016.

FreelanceSeminar 2017
Den komplette Guide
Nordisk seminar 2016 og 2017
HEAT-kurser forsøgspulje
Kurser
Kom17 konference for kommunikatører
I alt

695.000,00
212.000,00 Se note 9
360.000 Se note 10
50.000
630.000,00
50.000,00
1.997.000,00

Note 9/ Til færdiggørelse af Den Komplette Guide. Budgettet ender samlet på det oprindelige beløb, som er 260.000 kr. Pengene er bevilget i 2016.
Note 10/ Indregnet er betaling for nordisk seminar efterår 2016 på 82.000,00 kr., som ikke nåede skæringsdatoen.

