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Tine Johansen blev på ekstraordinært HB-møde d. 30. juni 2019, i henholdt til Forbundslovene,
stk. 1., 2.pkt., valgt som formand i Dansk Journalistforbund.
Formanden er i konsekvens heraf ansat i Dansk Journalistforbund

§ 26,

på nedenstående vilkår:

Det er et vilkår for aftalen, at formanden anvender hele sin arbejdskraft på hvervet.
Formandens løn udgør pr. 30. juni 2019 kroner 79.794 om måneden.
Regulering af lønnen sker pr. 1. januar hvert år i henhold til Dansk Journalistforbunds lønstatistik
for det foregående år. Reguleringsprocenten er den procent, som lønnen for de faglige
konsulenter reguleres med.
Formanden pensionsforsikres efter aftale. Forbundet betaler præmien med 10%, formanden
med 5% af den til enhver tid gældende månedsløn.
Udover den lovpligtige ulykkesforsikring tegner forbundet en særskilt ulykkesforsikring
(indeksreguleret heltidsforsikring) mod ulykker under udsendelse i forbundets tjeneste. Forbundet
betaler præmien.
Formandens årlige ferie er 7 uger med løn. Ferien lægges efter aftale med næstformanden.
Det kontante ferietillæg udgør 1 %. I øvrigt gælder ferielovens almindelige bestemmelser.
Ved fratræde n beregnes feriegodtgørelse med 17 %.
Grundlovsdag, juleaftensdag,
Formanden
De ydelser,
Formanden
barn under

nytårsaftensdag

og 1. maj er ligestillet med lørdage/søndage.

er berettiget til fuld løn under barsels/adoptionsfravær efter Ligebehandlingsloven.
der udbetales af det offentlige på grund af fraværet, tilfalder virksomheden.
har ret til frihed svarende til 2 dage med fuld løn til pasning af sygt, mindreårigt
hensyntagen til formandens ansvarsområde.

Formanden har ret til faglig og/eller journalistisk
med principperne i journalistoverenskomsterne.

relevant efteruddannelse

i overensstemmelse

Forbundet betaler alle udgifter i forbindelse med rejser i forbundets tjeneste. For kørsel i egen
bil betales den lave takst efter de til enhver tid af finansministeriet for tjenestemænd mv. fastsatte
takster.
Forbundet betaler alle udgifter til telefonabonnement

i hjemmet, 1 avisabonnement

samt medielicens.

Herudover betaler forbundet tilskud til en arbejds- og rejsetaske efter regning.
Såfremt formanden fratræder i valgperioden eller på tidspunktet for genvalg på delegeretmødet
ydes der 6 måneders sædvanlig løn fra nærmeste første i en måned efter opsigelsestidspunktet
eller det delegeretmøde, hvor ny formand vælges. Formanden kan tage anden beskæftigelse
i 6 måneders perioden. Indtjening fra sådan beskæftigelse modre nes i lønnen fra
DJ. Det er en forudsætning, at formanden arbejder for Dansk J
alistforbund i det omfang
anden lønnet beskæftigelse i perioden ikke forhindrer dette.
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