
Bestyrelsesmøde FEB.
17.02.2021

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Nyt siden sidst (Formand, udvalg mv.)
3. Generalforsamling v. arbejdsgruppen
4. Budget for 2021 v. Nikolaj 5. Eventuelt

Til stede er: Nicholas, Thilde, Mie, Nikolaj, Bo, Paul, Peter, Line

1. Referent
Line er referent.

2. Siden sidst:
Peter: ikke meget. Der har været nyengagerede medlemmer, som har henvendt sig om evt. interesse i opstilling til
bestyrelsen.
Thilde: Intet nyt siden sidst fra Udvalget for Fastholdes- og Organisering (UFO). Næstsidste hovedbestyrelsesmøde for
perioden i Dansk Journalistforbund finder sted den 21. og 22. februar. Generelt om hovedbestyrelsesarbejdet kan siges,
at der primært samles op i udvalgene mhp. de sidste indstillinger til (digitalt) Delegeretmødet den 25. april. Dog kan det
nævnes fra Etik og Mediepolitisk Udvalg (EMU), at der netop har været afholdt møde om techgiganters ansvar og
næste møde den 9. marts omhandler presseetiske dillemmaer i dækningen af sexismedebatten. Line: Intet nyt at melde
fra Uddannelses og Kompetenceudvalget.

3. GF:
GF-Arbejdsgruppen (Mie, Nikolaj og Nicholas): mandag var deadline for goodiebag. I mandags havde vi 112 tilmeldte.
Der er stadig et par uger til selve GF og der kommer således til at blive brugt i omegn af 18.500 DKK på denne GF. Det
kan muligvis synes dyrt for en online GF, men i lyset af, hvor mange der allerede er tilmeldte plus hvad budgettet har
været de tidligere år afsat til GF. Udfordringen er dog, at fordi der er så meget pres på coronaposten, kan goodiebags
desværre ikke leveres til døren, men til nærmeste pakkeshop. Der udsendes mail, der informerer om dette + yderligere
opfordring til at stille op til delegeret. Der er i dag deadline for forslag fra medlemmer. Der er pt. tre tilmeldte til
delegeret.
Nikolaj og Mie har haft møde med Hans Jørgen Dybro fra DJ. Hans Jørgen kommer til at være ordstyrer. Bo
Therkildsen kommer til at hjælpe til med teknik i forbindelse med afstemninger osv. Dog kan han ikke i år være referent,
da hans anden rolle kræver ekstra opmærksomhed.

Det besluttes, at forhøre om mulighederne for at vores fasttilknyttede freelancer kan løfte opgaven som referent under
GF, så alle bestyrelsesmedlemmer kan koncentrere sig om selve GF.

Det drøftes, om vi skal have noget, der indikerer, om man er en del af den nuværende bestyrelse under den digitale GF.
Det aftales, at vi indleder med en præsentationsrunde. Men ellers deltager alle på lige fod med alle fremmødte.
Peter indleder med retningslinjer for GF. Nikolaj afslutter og takker af.

4. Budget 2021 v. Nikolaj
Vi har ikke helt ramt budgettet for sidste år, da corona ikke var taget med i beregningerne. Det skal præsenteres på GF.
Det er derfor også mærket i dette års budget, at det er usikkert, hvordan verden ser ud. Omvendt tog vi nogle chancer
sidste år, da vi håbede på at afholde fx Amerikansk valgnat. Derfor afspejler budgettet også de høje ambitioner, omend
disse arrangementer desværre ikke kunne afholdes.
Nikolaj vil gerne, at arrangementspuljen promoveres for 2021, med et håb om at der i efterårshalvåret kan afholdes
fysiske arrangementer igen.
Nikolaj argumenterer for, at der generelt bør budgetteres ambitiøst med det håb, at der åbnes op til efteråret og at
budgettet derfor vil være fleksibelt ift. at imødekomme den situation.
Budgettet gennemgåes og diskuteres generelt. Nikolaj vil tage en mere detaljeret gennemgang på GF.

Aktieaftalen ved Nordea/Danske Bank (?) er endelig blevet afviklet.



Der budgetteres med et underskud, da vi ikke er en privatvirksomhed, der har brug for at spare op til regnvejrsdage som
sådan. Vi har lige nu en ret stor buffer indestående. Men bestyrelsen er enige i, at det er medlemmernes penge og de
derfor er brugt bedst ved at arbejde for medlemmerne og skabe værdi for dem. Året i år har været et fattigt år og
dermed er vi ikke lykkedes med at gå i nul. Dog skal vi forhåbentligt ikke regne med at corona er normaliteten i den
nuværende, restriktive hverdag.

!Obs! Kontrakten med den nuværende freelancer, Cecilie, er opsagt, da det skal besluttes af den nye
bestyrelse.

5. EVT.
Budgettet skal underskrives af nuværende bestyrelsesmedlemmer. Nikolaj taler med DJ om muligheden for at komme
ind på Gammel Strand i receptionen og skrive under. Nikolaj sender mail ud til de relevante bestyrelsesmedlemmer.

Det drøftes, om der skal afholdes et webinar om coronatrivsel. Det besluttes at undersøge muligheden for at trække det
sidste ud af Cecilies timer inden 1. marts. Mie forhører om timer ved Cecilie. Line tager over, hvis det bliver aktuelt og
sørger for at høre om evt. samarbejde med DMS, da særligt de studerende har været hårdt ramt af ensomhed.


