DJ Kommunikation
Referat: Bestyrelsesmøde 10. december 2020
Til stede: Nikolaj, Line, Bo, Poul, Nicholas, Helga og Mie

Dagsorden:
1. Valg af referent
Mie
2. Siden sidst + nyt fra formand, udvalg, HB mv.
Formanden er ikke til stedet – derfor intet nyt fra formanden. Vores repræsentant i HB er
ikke til stede, derfor intet nyt fra HB.
Nikolaj har deltaget i Specialgruppe træf. Her var der fokus på organisering i DJ.
DJ bad om input fra specialgrupper (hvordan kan DJ støtte specialgrupperne). Feedback
var mere intro og forventningsafstemning fra DJ. Vi foreslår intromøde (online) hvert
halve år for de nye bestyrelsesmedlemmer i specialgrupperne.
Og så blev strukturen af forbundet diskuteret. Dog vil et forslag til en ny struktur ikke
kunne nås inden delegeretmøde 2021, men planen er, at det er et fokusområdet for de to
kommende år. DJ Kommunikation vil meget gerne bidrage til dette område.
Line, Nikolas og Mie har deltaget i møde om etik i kommunikationsbranchen med DJ’s
Medie- og etikudvalg. Vi talte om behovet for et etisk kodeks, og om opfattelsen i
forbundet af kommunikatører. Forslag til at tale med uddannelsesstederne om mere
undervisning i etik, og opdatering af de eksisterende retningslinjer, som er i DJ i dag.
Medie- og etikudvalg vil vende tilbage med opsummering og bed om inputs fra
bestyrelsen.
3. Valgforbund - ønsker vi at indgå i valgforbund
Vi accepterer at indgå valgforbund – formanden giver besked.
Vi vil gerne op til eller efterfølgende bede DJ om en oversigt for, hvordan de ledige pladser
er fordelt mellem de grupper, som har indgået valgforbund.
4. Generalforsamling - endelig beslutning ift. afholdelse.
Vi planlægger at gøre det digitalt. Det skal holdes så kort som muligt, da det er svært at
holde folk ved skærmen. Vi nedsætter en arbejdsgruppe for GF – Nikolaj, Mie og Nicholas.
De arbejder med, hvordan vi kan planlægge en god digital generalforsamling.
DJ vil hjælpe med det tekniske setup og afvikling. Arbejdsgruppen tager kontakt.
Sandie Westh var ”planlagt” som moderator, men idet der ikke bliver et fagligt oplæg, så
vil vi høre, om hun har mulighed for at moderere et andet oplæg/event i 2021.
Mie kontakter freelancer Cecilie, der kontakter Sandie.
Den kommende bestyrelse:
Vi kunne bede medlemmerne om at komme med bud på, hvad skal DJ Kommunikation
være og arbejder for i 2021. Der skal gøres en stor indsats for at hverve nye
bestyrelsesmedlemmer, da flere endnu ikke har taget stilling til, om de vil genopstille til
bestyrelsen.

Ide til at hverve nye bestyrelsesmedlemmer:
Video med bestyrelsesmedlemmer, der fortæller, hvad de har lavet i bestyrelsen, og hvad
de er stolte af. GF-arbejdsgruppen kigger på dette.
5. Eventuelt
Intet

