
Bestyrelsesmøde i DJ Kommunikation d. 14. Januar 2021
- Til stede: Peter, Mie, Nikolaj, Bo, Grazielle, Nicholas, Paul, Line

Afbud: Helga, Thilde

1. Line er referent og Peter er ordstyrer
2. Siden sidst

Line giver opdatering fra Uddannelses og Kompetence-udvalg
- DJ’s tilgang til kompetence og karriere er et særligt strategisk punkt.
Line har siden sidste bestyrelsesmøde indhentet statistik på kommunikatører og
opfølgning på data på, hvorvidt der reelt eksisterer en konflikt mellem
kommunikatører og journalister, som aftalt. I de seneste
medlemstilfredshedsundersøgelser kan der ses mere om den oplevede konflikt mellem
journalister og kommunikatører. Her er omtale af rapporten fra 2016 og hele
rapporten. Og her er omtale og rapport fra 2019. Rapporten fra sidste år er ikke
offentliggjort. Men Håkon Stolberg (konsulent i DJ) opfordrer os til at tale med
næstformand Allan Boye Thulstrup om muligheden for at se fritekstbesvarelser. De
viser tydeligt, at der er en antipati begge veje.
Lægger fortrolig data fra Håkon op på internt drev.
- Derudover nævner Line en invitation til samarbejde fra Mads Løkke om målrettede
arbejdslivsindsatser for kommunikatører. Rigtig positivt. Det besluttes, at samarbejde
med Mads Løkke skydes til efter GF.

3. Generalforsamling (GF)
- Mie, Nicholas og Nikolaj = arbejdsgruppe for GF. Peter deltog i sidste møde.
- Det indstilles: at bestyrelsen ikke stiller nogle forslag, samt at kontingent fastholdes

Argument: Online-format: Så kort som muligt og længere diskussioner og principielle
diskussioner gemmes til næste år, hvor den ikke afholdes digitalt.

- Tidsplan foreslås til to timer, der spørges til om det er realistisk at gøre det kortere. To
timer er besluttet.

- Det foreslås at alle, der tilmelder sig GF får tilsendt en kurv/pose med lidt godt til at
kunne hygge og skabe sammenhørighed på trods af det digitale benspænd. Pris: pose +
indhold = 100 kr/deltager derudover kommer fragt oveni. Det er uvist hvad fragt vil
være, da indhold mm. endnu er uvist, men overslag er 40 kr. Skriv fra bestyrelsen m.
logo. 15 kr.
Arbejdsgruppen fremlægger argumentet, at vi plejer at have afsat 50.000 kr. på en GF,
det her vil koste 15.000 kr., hvis der dukker 100 op. Det skal meldes til fragtfirma ti
dage før. Vi skal op på 333 tilmeldte for at nå de 50.000, som normalvis har været
budgetteret til GF. Der er altså god luft i budgettet og det anerkendes som en god
løsning til digital-GF

4. Input til beretning v. formanden.
Bilag: https://docs.google.com/.../1dvKPgGQJE4HPQR8qFHJlsRK.../edit
Bestyrelsen giver input til formandens beretning for bestyrelsesåret 2020/2021. Det
besluttes, at dem, der sidder i udvalg selv tilføjer, hvad der måtte være relevant til
beretningen.

5. Godkendelse af DJ Kommunikations fagfortælling.
Bilag: https://docs.google.com/.../1htA.../edit
Der er nogle forslag til rettelser til den fagfortælling, der er blevet gennemarbejdet i
Facebook-gruppen. Så den ender med at hedde: (Peter har den endelige formulering)

https://journalistforbundet.dk/nyhed/ny-undersogelse-af-medlemmernes-brug-og-tilfredshed-med-dj
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/DJ%20Medlemstilfredshedsunders%C3%B8gelse%202016.pdf
https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/DJ%20Medlemstilfredshedsunders%C3%B8gelse%202016.pdf
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-efter-dalende-tilfredshed-med-forbundet-vi-tager-opgaven-pa-os
https://docs.google.com/.../1dvKPgGQJE4HPQR8qFHJlsRK.../edit
https://docs.google.com/.../1htA.../edit


6. Eventuelt
- Vi skal tage stilling til, om nogen fra bestyrelsen vil sidde i juryen til O-prisen. Det vil
Nicholas Rindahl.
- Vi planlægger et bestyrelsesmøde i februar. Datoen bliver koordineret i fb-gruppen.
- Der er planlagt tre kommende webinar - to i februar og et i marts. yderligere to
webinar er på trapperne.


