FreelanceGruppens generalforsamling den 5. marts 2016
Forslag 5A: Ændringer af vedtægterne for FreelanceGruppens Barselslegat
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af FreelanceGruppens Barselslegat (markeret med
rødt).
Ændringerne indeholder følgende punkter:
 Tilskuddet forhøjes fra 125 kr. til 150 kr. pr. dag – dvs. for kvinder maks. 29.400 kr. (mod i dag
maks. 24.500 kr.) og for mænd maks. 14.700 kr. (mod i dag maks. 12.250 kr.).


Ansøgningsfristen forlænges fra 1 måned til 3 måneder efter fødsel/adoption.



Der indføjes en sætning, som tager højde for, at homoseksuelle par kan få børn.



Legatets eventuelle formue ved opløsning overføres til FLG til anvendelse inden for
formålsbestemmelsen.

Begrundelse:
 Tilskuddet er ikke blevet forhøjet i flere år, og beholdningen har i flere år ligget på omkring
500.000 kr.


Der gives ofte dispensation for en for sent indsendt ansøgning, fordi der kan være et stort pres
både lige før og lige efter fødsel/adoption.



Der er ikke taget højde for, at homoseksuelle par kan få børn.



De nuværende vedtægter lyder således:
”Legatets eventuelle formue ved opløsning fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der ansøger i
tidsrummet mellem den opløsende generalforsamling og ved det første kommende årsskifte.”

VEDTÆGTER FOR
FREELANCEGRUPPENS BARSELSLEGAT
§1
Legatet hedder FreelanceGruppens Barselslegat og har hjemsted i København. Legatets formue
tilvejebringes gennem kontingenter, aftaler og tilskud. Legatet administreres af bestyrelsens
Fondsudvalg i samarbejde med Dansk Journalistforbund.
§2
Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af FreelanceGruppen under graviditet og
barselsorlov, herunder også adoption. Støtteberettigede er O-medlemmer af FreelanceGruppen,
der har været medlem i mindst 2to år, regnet fra fødsels/adoptionstidspunktet.
§3
Både mænd og kvinder kan modtage støtte. Ansøgningen skal være indsendt senest 3 månederen
måned efter fødsel/adoption. Ansøgningen sendes til Dansk Journalistforbund, vedlagt kopi af
vandrejournal/adoptionspapirer. Kvinder kan modtage tilskud i maksimalt 28 uger, heraf højst 4fire
uger før forventet fødsel/adoption. Mænd kan modtage tilskud i de første 2to uger efter
fødsel/adoption. Herudover kan mænd få tilskud i 12 uger, såfremt dehan kan dokumentere, at
dehan rent faktisk er stedfortræder for moderen helt eller delvist i den del af barselsperioden, der
frit kan deles mellem forældrene. Hvis henholdsvis to mænd eller to kvinder bliver forældre og
herved stilles ringere under legatets nuværende regler, kan FreelanceGruppens bestyrelse indgå
en særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde.
§4
Tilskuddets størrelse fastsættes på FreelanceGruppens årlige generalforsamling efter indstilling fra
Fondsudvalget. I 20162014 andrager tilskuddet 150125 kroner pr. dag i maks. 28 uger.
§5
Legatet kan opløses ved beslutning på FreelanceGruppens årlige generalforsamling ved
kvalificeret flertal. Legatets eventuelle formue ved opløsning overføres til FreelanceGruppen til
anvendelse inden for formålsbestemmelsenfordeles ligeligt mellem de ansøgere, der ansøger i
tidsrummet mellem den opløsende generalforsamling og ved det første kommende
årsskifte.
Vedtaget på Kobæk Strandi Karrebækminde, den 5. marts 2016 26. februar 2005.

