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For at medlemsdemokratiet kan fungere har DJ organiseret sig med
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mange decentrale enheder, som har bestemmende indflydelse på
delegeretmødet (DJ’s kongres), som vælger hovedbestyrelse og
formandskab.
De decentrale enheder består af tre typer: Medarbejderforeninger,
geografiske kredse samt specialgrupper/foreninger, som dækker
medlemmernes professionelle arbejdsområde.
’Hvor hører jeg til?’ skaber klarhed i denne struktur. Gå på opdagelse
på side 6-7.
Du kan også dykke ned i strukturen her:
– Journalistforbundet.dk/tillidsfolk
(når der er en tillidsrepræsentant, er der også en
medarbejderforening)
– Journalistforbundet.dk/kredse-og-grupper
(her er en forklaring som i dette hæfte – med andre ord)
Nederst på forsiden af journalistforbundet.dk finder du links til sites
fra alle geografiske kredse samt til specialgrupperne/foreningerne.
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O-medlem og I-medlem
O-medlem = Organisatorisk medlem
I- medlem = Interesse medlem
O- eller I-medlem handler om, hvor i DJ du kan være med til at

Foruden dit O-medlemskab kan du vælge, om du vil være

bestemme og møde kolleger fra samme arbejdsområde.

interessemedlem af en eller flere andre specialgrupper. Det kalder
vi I-medlem.

DJ er en demokratisk forening. Hvert andet år holdes delegeretmøde,
som er DJs øverste myndighed, og hvert andet år Fagligt Forum

Interessemedlemsskab kan man f.eks. have en interesse i,

for tillidsvalgte. Når der skal udpeges delegerede til delegeretmødet

– hvis man som ansat i DR eller TV 2 alligevel gerne vil deltage i

eller Fagligt Forum, sker det ved en række valg i medarbejderforeningerne, i specialgrupperne og i de lokale kredse. Læs mere om
delegerede på Journalistforbundet.dk/love.

diskussioner om sit fag i TVGRUPPEN,
– hvis man som ansat grafiker på et dagblad gerne vil dele netværk
og faglige arrangementer med andre grafikere i Visuelt Forum,
eller

Du kan vælge delegerede – og vælges til delegeret – i den medarbejderforening, specialgruppe eller kreds, som du er organisatorisk

– hvis man som freelancer med kommunikationsopgaver gerne vil
deltage i DJ:Kommunikations netværk og arrangementer.

medlem af. Det kalder vi O-medlem. Tilsvarende er det dit eget
valg som tv-freelancer, om du vil være med i TVGRUPPEN eller

Bemærk, at der bliver opkrævet kontingent for hver specialgruppe,

FreelanceGruppen.

som du er O- eller I-medlem af. Prisen er det samme, uanset hvilken
type medlem du er.

Hvor er du O-medlem? Hvorfor I-medlem?
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På opslaget side 6-7 kan du gå frem skridt for skridt og se, om du

Og bemærk, at du til enhver tid kan ændre i dit medlemskab af

skal være O-medlem i en medarbejderforening, i en specialgruppe

specialgrupper. Dog skal du altid være O-medlem et sted, som

eller i en kreds.

dækker dit arbejdsområde.
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Her står du! Hvor skal du hen?
Medarbejderforening
En medarbejderforening “trumfer over” det
hele. Hvis der er en medarbejderforening på
din arbejdsplads, skal du være medlem af
den – med mindre du er kontraktansat mellemleder uden for overenskomsten. Her er
du altså O-medlem. Du kan derudover
Specialgruppe
Hvis ikke du er medlem af en medarbejder
forening, og hvis der er en specialgruppe, der
dækker dit arbejdsområde, skal du være
medlem af den (O-medlem).
Herunder kan du se, hvilke arbejdsområder
specialgrupperne dækker.

Distriktsbladgruppen: Ansatte på distriktsog ugeaviser.

Hvis du er elev, er du O-medlem i den
elevspecialgruppe, der dækker din
uddannelse. Hvis der ikke er en elev-specialgruppe inden for din uddannelse (f.eks.
fotografelever og grafikerelever), skal du
være O-medlem af den special-gruppe,
der dækker dit kommende arbejdsområde.

DJ:Kommunikation: Ansatte og freelance
kommunikations- og informationsmedarbejdere.

Ledige, pensionister og efterlønnere kan
godt vælge at bibeholde deres O-medlemskab i den specialgruppe, de kom fra inden
ledighed eller pensionering, hvis de
selv søger om det, og specialgruppens
vedtægter muliggør det.
Hvis der er to eller flere specialgrupper,
som dækker dit arbejdsområde, skal du
vælge, hvilken du vil være O-medlem af.
Et par eksempler: Hvis du er freelance
grafiker, skal du vælge, om du vil være
O-medlem af FreelanceGruppen eller
Visuelt Forum. Og hvis du er layout’er på et
organisationsblad, skal du vælge, om du vil
være O-medlem af Organisationsgruppen
eller Visuelt Forum. Ud over O-medlem
skabet kan du vælge at være I-medlem i
en eller flere af de øvrige specialgrupper.
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vælge at være I-medlem af én eller flere
specialgrupper. Læs om O- og I-grupper på
side 4-5. Er du freelancer med mindst 80%
af din indtægt fra samme arbejdsgiver, kan
du vælge at være medlem af medarbejderforeningen på den arbejdsplads.

DJ:Fotograferne: Ansatte og freelance
fotografer (Reklamefotografer m.fl.).
FreelanceGruppen: Freelancere på tværs af
arbejdsområder.

Organisationsgruppen: Ansatte og
freelancere på blade og bladsites udgivet af
organisationer.
TVGRUPPEN: Ansatte og freelancere
beskæftiget med produktion af levende
billeder.
Visuelt Forum: Ansatte og freelance grafikere, layoutere, tegnere, webdesignere m.fl.
Forum for billedmedieoversættere:
Ansatte og freelance billedmedieoversættere
(tekstere, versionister og dubbere).
KaJ: Journaliststuderende på Danmarks
Journalisthøjskole, Århus.
DJ RUC: Journaliststuderende på RUC i
Roskilde.
KSR: Kommunikationsstuderende på RUC
i Roskilde.
KaJO: Journaliststuderende på SDU i Odense.

Kredse
Hvis der ikke er en medarbejderforening
på din arbejdsplads, og hvis der ikke er en
specialgruppe, som dækker dit arbejdsområde, er du O-medlem i din lokale kreds, og så
er det altså her, du skal vælge delegerede. Du
har fortsat mulighed for at være I-medlem
i en eller flere specialgrupper. Du er også
O-medlem i din kreds, hvis du er arbejdsløs,
efterlønner eller pensionist, med mindre du
har valgt at blive i din tidligere specialgruppe.

Specialforening
Hvis du er pressefotograf, bladtegner eller
akademisk uddannet, bliver du automatisk
medlem af enten Pressefotografforbundet,
Danske Bladtegnere eller DJ i Akademikerne.
Også selv om du er O-medlem af en
medarbejderforening, en specialgruppe eller
en kreds. Pressefotografforbundet, Danske
Bladtegnere og DJ i Akademikerne er nemlig
alle specialforeninger, og de har en særlig
stilling i DJ.

Kredsene er den geografiske inddeling af
DJ. Der er 8 kredse. Alle medlemmer af DJ er
automatisk medlem af en kreds.

I en specialforening vælger man således ikke
delegerede til forbundets delegeretmøder.

Hvis du er ansat, er du medlem af den
kreds, hvor din arbejdsplads ligger. Hvis du
er freelancer, arbejdsløs, elev, efterlønner
eller pensionist, er du medlem af den kreds,
hvor din bopæl ligger.
Kreds 1: Storkøbenhavn og Bornholm
Kreds 2: Øvrige Sjælland,
Lolland-Falster
Kreds Fyn
Kreds 3: Syd- og Sønderjylland
Kreds 4: Østjylland
Kreds 5: Vestjylland
Kreds 6: Nordjylland
Grønlandskredsen, Tusagassiortut
Paqatigiiffiat

Pressefotografforbundet
har 865 medlemmer, der arbejder
billedjournalistisk i faget omfattende
pressefotografer, billedjournalister,
fotojournalister, TV fotografer,
billedredaktører m.fl.
Danske Bladtegnere
Specialforeningen for de medlemmer, der
som ansatte eller freelancere tegner til
dagblade, magasiner, organisationsblade
m.m. Foreningen har 45 medlemmer.
DJ i Akademikerne
har 2300 medlemmer, som har en
akademisk uddannelse. Der betales ikke
kontingent. Foreningen skal give DJ
mulighed for gennem Akademikerne at få
indflydelse på de løn- og ansættelsesvilkår,
der tilbydes DJs akademisk uddannede
medlemmer, der ikke er ansat på en
DJ-overenskomst.
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Et fællesskab med mulighed
for at vælge

Specialgrupper:
Distriktsbladgruppen er specialgruppen for alle ansatte på
distriktsblade og regionale ugeaviser. Gruppen har 120 medlemmer,

Her kan du læse en kort beskrivelse af alle de specialgrupper, der er

heraf 50 O-medlemmer.

i Dansk Journalistforbund.
Forum for Billedmedieoversættere, FBO, er specialgruppen for
Det er ikke alle DJs medlemmer, der er “dækket af” en special-

oversættere, tekstere, versionister, dubbere m.fl. – både fastansatte

gruppe eller specialforening. Eksempelvis er der ingen specialgruppe

og freelancere. Gruppen har 90 medlemmer, heraf 80 O-medlemmer.

for dagblade, magasiner, forlag, nyhedsbureauer, netmedier og
undervisning. Omvendt er der flere specialgrupper, der lapper ind

DJ:Fotograferne er specialgruppen for de fotografer, der hovedsage-

over hinanden. Det betyder først og fremmest, at du som medlem

ligt arbejder med fotografi og illustration til reklame, bøger, magasiner

i nogle tilfælde selv kan vælge, hvilken specialgruppe du vil være

og institutioner så som museer og hospitaler. Optagelse omfatter

medlem af.

både fastbilled- og videofotografer, som fastansatte eller freelance.
DJ:Fotograferne har 820 medlemmer, heraf 730 O-medlemmer.

Hvis du for eksempel er freelance-grafiker, kan du selv vælge, om
du vil være medlem af FreelanceGruppen eller Visuelt Forum. Og

FreelanceGruppen dækker alle DJ arbejdsområder for medlemmer,

hvis du arbejder som webdesigner på et organisationsblad, kan du

som ikke er fastansatte. Det politiske arbejde i gruppen er derfor

ligeledes vælge, om du vil være medlem af Organisationsgruppen eller

fokuseret på det at være freelancer, som stadig flere vælger eller

Visuelt Forum. Tilsvarende er det dit eget valg som tv-freelancer,

arbejder som. Der er skrivende journalister og journalister inden for

om du vil være med i TV-GRUPPEN eller FreelanceGruppen.

radio, tv og web, kommunikationsfolk og kommunikatører, fotografer
og grafikere, oversættere og tekstere og en række andre nichefag i

20 forbundsmedlemmer kan oprette en ny specialgruppe, der skal

FreelanceGruppen. De har alle det til fælles, at de arbejder freelance,

godkendes af hovedbestyrelsen, som også skal godkende afgræns-

som lønmodtagerfreelancere eller som selvstændige freelancere.

ningen mellem specialgrupperne.

Gruppen har 2040 medlemmer, heraf 1820 O-medlemmer.
DJ:Kommunikation er specialgruppen for de medlemmer, der arbejder
med trykt og elektronisk kommunikation samt kommunikationsrådgivning. Gruppens medlemmer er freelancere eller ansatte, der arbejder
i såvel private som offentlige virksomheder og organisationer.
Specialgruppen har 2300 medlemmer, heraf 1960 O-medlemmer.
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Organisationsgruppen er specialgruppen for de medlemmer,

Specialforeninger:

der arbejder på et blad/bladets site, der udgives af en organisation.
Specialgruppen har 310 medlemmer, heraf 200 O-medlemmer.

Pressefotografforbundet er et tidligere selvstændigt forbund,
oprettet i 1912, der i 1967 sluttede sig til Dansk Journalistforbund.

TVGRUPPEN er specialgruppen for ansatte og freelancere, der

PF afholder Årets Pressefoto og hjælper pressefotografer og foto-

hovedsagligt beskæftiger sig med produktion af levende billeder,

journalister med netværk og udvikling af deres fælles fag. PF har

herunder tv-produktion. Gruppens medlemmer arbejder i private

865 medlemmer.

produktionsselskaber, på tv-stationer, for netmedier, med multimedieproduktion etc. Gruppens funktioner spænder fra alt lige fra

Danske Bladtegnere blev stiftet i 1933 og sluttede sig i 1967 til

AV, klip, video, tilrettelæggelse, instruktion, foto, journalistik, lyd, lys

Dansk Journalistforbund. DB rummer fastansatte og freelance “hånd-

til produktionsassistance m.m. TV-gruppen har 1345 medlemmer,

tegnere”, der på beskrivende eller kommenterende vis tegner eller

heraf 1050 O-medlemmer.

illustrerer primært til den trykte presse. DB har 45 medlemmer.

Visuelt Forum er specialgruppen for de ansatte og freelancere, der

DJ i Akademikerne blev stiftet som en ny specialforening i 2008.

er AD’ere, grafiske designere, layoutere, nyhedsgrafikere/visuali-

Foreningen rummer alle DJ-medlemmer med en akademisk

zere, tegnere/illustratorer og webdesignere. Visuelt Forum har 680

uddannelse og er blevet optaget i Akademikerne. Det giver DJ

medlemmer, heraf 445 O-medlemmer.

mulighed for gennem Akademikerne at få medindflydelse på lønog ansættelsesvilkår. Foreningen har 2300 medlemmer og er

De studerendes specialgrupper er KaJ på Journalisthøjskolen med

kontingentfri.

ca. 1010 medlemmer, mens KaJO i Odense har ca. 390 og DJ RUC
og KSR på Roskilde Universitetscenter har henholdsvis ca. 250 og 30

Derudover finder en lang række “stofområdeforeninger”, for eksem-

medlemmer.

pel for arbejdsmarkedsjournalister, sportsjournalister, retsreportere
m.v. Foreningerne er ikke organisatorisk knyttet til DJ, men for de

Medlemstal opgjort pr. 1. februar 2014.
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flestes vedkommende er DJ-medlemskab obligatorisk.

Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er 65 ansatte til at betjene 16.500
medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommunikation. Vi sikrer
medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og
kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.
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