FreelanceGruppens generalforsamling
Punkt 5a
Forslagsstiller: Bestyrelsen
FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne:
senest ændret 6. marts 2010 / 2014.
§ 1 Formål
FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.
Gruppen har til formål at varetage medlemmernes faglige, fagpolitiske og økonomiske
interesser.
§ 2 Organisering
FreelanceGruppen organiserer medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har
freelancevirksomhed som hovederhverv.
Som interessemedlem kan bestyrelsen efter ansøgning optage andre DJ-medlemmer,
•
•
•

der ikke i henhold til forbundslovene skal eller kan være ordinært medlem af
gruppen
der tidligere har været medlem af gruppen
som kan sandsynliggøre en fælles, faglig interesse i et medlemskab.

Interessemedlemmer har generelt samme rettigheder og pligter som ordinære
medlemmer, men de er ikke valgbare til gruppens bestyrelse.
§ 3 – Generalforsamling
Den årlige generalforsamling er gruppens højeste myndighed. Gruppen holder ordinær
generalforsamling hvert år i perioden 1. februar - 9. marts. Der indkaldes skriftligt med en
måneds varsel ved mail til gruppens medlemmer samt annoncering på
www.freelancegruppen.dk og i www.journalisten.dk.
Det tilstræbes, at gruppen i ulige år holder generalforsamling øst for Storebælt – i lige år
vest for Storebælt. En enig bestyrelse kan fravige dette hovedprincip.
Bestyrelsen fastsætter regler for overnatning og transport
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab for gruppens drift. 4a. Regnskab for Barselsfonden
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Budget for gruppens drift, herunder fastsættelse af kontingent. 6a. Budget for
Barselsfonden, herunder fastsættelse af ydelser.
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
10. Eventuelt
Senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen sin skriftlige beretning på
FreelanceGruppens hjemmeside, idet der samtidig udsendes et nyhedsbrev til samtlige
medlemmer med henvisning til beretningen på nettet.
Foreløbig dagsorden med bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, kontingentændringer og
øvrige forslag offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med den skriftlige beretning.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Herefter sørger bestyrelsen
løbende for, at forslagene umiddelbart efter offentliggøres på hjemmesiden og at der
udarbejdes en endelig dagsorden, som offentliggøres senest 48 timer før
generalforsamlingen.
Det vedtagne arbejdsprogram og det officielle referat fra generalforsamlingen gøres
tilgængeligt for medlemmerne på FreelanceGruppens hjemmeside.
§ 4 Bestyrelsen
Mellem generalforsamlingerne leder bestyrelsen gruppens arbejde. Bestyrelsen består af
en formand og ti medlemmer.
Bestyrelsens møder er åbne for FreelanceGruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog
lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.
Forretningsorden og arbejdsform bestemmes af bestyrelsen, der kan konstituere sig med
et forretningsudvalg. Bestyrelsen vælger selv en næstformand (og en kasserer) blandt de
menige medlemmer af bestyrelsen.
Næstformanden bliver ny formand, hvis den valgte formand går af i løbet af valgperioden.
Bestyrelsen kan bevilge et bestyrelsesmedlem orlov i mindst tre måneder, men ikke
længere end til og med førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk
Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.
§ 5 Valg
Valgbarhed: Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen er valgbare til gruppens bestyrelse.
Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen kan opstille til valg ved fuldmagt. Fuldmagten afleveres til dirigenten
ved mødets begyndelse.
Stemmeret: Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen har stemmeret på
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Formandsvalg: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Er
der opstillet flere kandidater til formandsposten skal afstemningen foregå skriftligt. Den
kandidat, der får flest stemmer, er valgt.
Bestyrelsesvalg: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, fem i lige år og fem i ulige år.
Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvis mindst en stemmeberettiget deltager i
generalforsamlingen anmoder herom. Hver stemmeberettiget deltager i
generalforsamlingen skal stemme på to og maksimalt én færre end det antal kandidater,
der skal vælges. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt som
bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter: Hvert år vælges op til tre suppleanter. Generalforsamlingen beslutter,
om der skal afvikles særskilt valg af suppleanter. I tilfælde af særskilt valg af suppleanter,
kan der stemmes på maksimalt to kandidater. Suppleanter indkaldes som stedfortræder
for et bestyrelsesmedlem, hvis dette er forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i mindst
tre måneder i træk. Suppleanternes stemmetal afgør rækkefølgen. Den, der har fået flest
stemmer, er valgt som førstesuppleant. En suppleant, der indkaldes som stedfortræder i
bestyrelsen, sidder i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling. Hvis den udtrådtes
valgperiode er længere, vælges på førstkommende generalforsamling et medlem til
bestyrelsen med en valgperiode på et år.
Valg af revisorer: Generalforsamlingen vælger to revisorer. Valget foregår skriftligt, hvis en
eller flere deltagere i generalforsamlingen anmoder herom. De to kandidater, der får flest
stemmer, er valgt. Efter samme metode vælger generalforsamlingen to revisorsuppleanter.
§ 6 Regnskab
Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet. Interessemedlemmer
betaler det til en hver tid fastsatte medlemskontingent. Pensionistmedlemmer er
kontingentfri.

Det samme gælder medlemmer, der er ledige i henhold til Forbundslovenes § 6, stk. 1.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed efter ansøgning.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret
anmodning fra mindst 100 af medlemmerne med mindst otte dages varsel.
§ 8 Pligt og bemyndigelse
Medlemmerne af FreelanceGruppen har pligt til at underrette gruppens bestyrelse om
faglige uoverensstemmelser. Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes
nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund.
På forlangende har medlemmerne pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn- og
arbejdsvilkår.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
deltagere på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af
forbundets hovedbestyrelse.
§ 10 Opløsning
FreelanceGruppen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger - med
mindst otte dages mellemrum - vedtager det med mindst 2/3 flertal. Gruppens eventuelle
midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.
Vedtægter 1977 - er senest ændret 6. marts 2010, 2012, 2014.

FreelanceGruppens generalforsamling
Vedtægtsændringer til generalforsamlingen
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Juridisk gennemgang af ændringer i vedtægterne
§4: Nedlæggelse af kassererposten
Forslagsstiller: bestyrelsen
FreelanceGruppen nedlægger sin kassererpost og giver opgaven videre til Dansk
Journalistforbunds økonomiske afdeling. Det vil være en besparelse på 4000 kroner pr
måned.

Baggrund: DJ har fornylig udviklet en service for grupper og kredse, hvor man mod en
mindre betaling per medlem kan få rettet og ordnet sit regnskab. FreelanceGruppen har
besluttet at tage imod dette tilbud.
Vi har hidtil haft et upåklageligt og velfungerende kassererarbejde i FreelanceGruppen,
men er enige om, at besparelserne ved en overdragelse er for store til fortsat selv at
bestride den efterhånden store post.
Forslag 5a – vedtægtsændring overskrift
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Paragraf 1 får overskriften
§ 1 - FORMÅL
Begrundelse:
De paragraffer der ikke i forvejen har en overskrift tilføjes en sådan.
Forslag 5b – vedtægtsændring foreløbig dagsorden
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 3, stk. 1, 6. afsnit ændres fra
Dagsorden med bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, kontingentændringer og øvrige
forslag offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med den skriftlige beretning
til
Foreløbig dagsorden med bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, kontingentændringer og
øvrige forslag offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med den skriftlige beretning.

Begrundelse:
Bestyrelsen har ønsket at gøre at dagsordenen mere informativ/oplysende. Da første
udsendte dagsorden ikke kan indeholde medlemmers forslag, har bestyrelsen fundet
anledning til at tydeliggøre at det derfor er tale om en foreløbig dagsorden.
Se også forslag om udsendelse af endelig dagsorden (5d).
Forslag 5c – vedtægtsændring løbende offentliggørelse af forslag
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 3, stk. 1, 7. afsnit ændres fra

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Herefter sørger bestyrelsen
for, at forslagene umiddelbart efter offentliggøres på hjemmesiden.
til
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at
forslagene løbende efter modtagelse offentliggøres på hjemmesiden.
Begrundelse:
Bestyrelsen ønsker at det tydeligt fremgår af vedtægterne at der kan/skal ske en løbende
offentliggørelse af indkomne forslag.
Forslag 5d – vedtægtsændring endelig dagsorden
Forslagsstiller: Bestyrelsen
§ 3, stk. 1, 7. afsnit, sidste led tilføjes
Der udarbejdes en endelig dagsorden, som offentliggøres senest 48 timer inden
generalforsamlingens start.
Begrundelse:
Bestyrelsen har ønsket at gøre at dagsordenen mere informativ/oplysende. Dette gøres
ved at indføre en foreløbig (se forslag 5b) og endelig dagsorden. Den foreløbige
dagsorden indeholder bestyrelsens forslag og den endelige dagsorden indeholder tillige
medlemmernes forslag.
Forslag 5e – vedtægtsændring ny nummerering af bestemmelser
Forslagsstiller: bestyrelsen
§ 4 i sin helhed flyttes om efter § 5 valg § 6 Regnskab og disse 2 rykkes frem og
nummereres om.
Begrundelse:
Dette sker for at samle de bestemmelser der vedrører generalforsamlingen mest muligt.
Forslag 5e - vedtægtsændring overskrift
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Paragraf 7 får overskriften
§ 7 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Begrundelse:
De paragraffer der ikke i forvejen har en overskrift tilføjes en sådan.
Forslag 5f - vedtægtsændring overskrift
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Paragraf 8 får overskriften
§ 8 – PLIGT OG BEMYNDIGELSE
Begrundelse:
De paragraffer der ikke i forvejen har en overskrift tilføjes en sådan.
Forslag 5g - vedtægtsændring overskrift
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Paragraf 9 får overskriften
§ 9 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Begrundelse:
De paragraffer der ikke i forvejen har en overskrift tilføjes en sådan.
Forslag 5h - vedtægtsændring overskrift
Forslagsstiller: bestyrelsen
Paragraf 10 får overskriften
§ 10 – OPLØSNING
Begrundelse:
De paragraffer der ikke i forvejen har en overskrift tilføjes en sådan.

