Referat af ekstraordinær generalforsamling TP 23/3-2019.
1.
Næstformand Amnnguaq Dahl Petrussen bød velkommen og informerede medlemmerne om
de kommende medlemsarrangementer: Medlemsmødet om pressen og politikerne den 6.
april, delegeretmødet den 27. og 28. april i Kolding samt tillidsrepræsentantkurset, der er
flyttet til maj måned.
2.
Merete Lindstrøm som dirigent og Dorthe Olsen som referent blev godkendt.
Dirigenten fastslog, at generelforsamlingen var indkaldt rettidigt.
3.
Revisor Knud Østergaard fra Grønlands Revisionskontor fremlagde og forklarede regnskabet
for 2018 for alle tre regnskaber.
Medieforbundet Grønland:
Underskud 1.874, gæld, 37.015 kr., indestående i bank 44.377 kr. Regnskabet godkendt.
1.afdeling hjælpefonden
Uddelt 38.316 kr. Regnskabet godkendt.
2.afdeling feriehjælpefonden
Uddelt 91.266 kr. Regnskabet godkendt.
4.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til TP, der p.t. er på 50 kr. og 25 kr. for
studerende. Kontingentet er ikke blevet ændret i mange år – måske lige så længe som TP har
eksisteret. Bestyrelsen foreslog to alternativer: 5 eller 10 kr. En forhøjelse med 5 kr. fra 1. maj
vil give en merindtægt på 4.120 kr. - for hele året 6.180 kroner. En forhøjelse på 10 kr. vil give
en merindtægt på 8.240 kr. fra 1. maj - for hele året 12.360 kr.
Til afstemningen var indkommet tre fuldmagter.
Det mest vidtgående forslag blev bragt til afstemning først: Forslaget om en forhøjelse på 10
kr. Forslaget blev vedtaget med 21 for, 1 undlod at stemme, 1 imod. Kontingentet bliver hævet
fra 1. maj.
Antal medlemmer af TP pr. 22/3-2019: 106, hvoraf de seks er studerende/elever.
5.
Valg af revisor
Grønlands Revisionskontor blev enstemmigt genvalgt.
6.
Ændringsforslag til vedtægterne for TP’s Hjælpefond
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne for TP’s Hjælpefonds §§ 4, 6 og 7.
Pensionister skal fremover betale halvt kontingent til hjælpefonden mod intet i dag.
Bestyrelsens forslag om at der fremover skal udbetales 90 procent af overskuddet i stedet for
80 procent blev enstemmigt vedtaget.
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7.
Fremtidens forbund:
Til det kommende delegeretmøde i Journalistforbundet er der forslag til ny struktur, som en
arbejdsgruppe har lavet anbefalinger til. Blandt andet er der forslag om en ændring af antal
delegerede. Bliver forslaget vedtaget mister TP etn delegeret, men det samlede antal vil
fortsat være 5, da formanden er født delegeret. Et andet forslag går på at kredse ikke længere
skal vælge delegerede, men at det fremover skal være specialgrupper og
medarbejderforeninger, der vælger delegerede. Et tredje forslag er en ændring af forbundets
navn til Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation (se pjece fremsendt med sidste
nyhedsbrev).
De fremmødte diskuterede i grupper hvad TP’s delegerede (hele bestyrelsen) skal tage med til
delegeretmødet. Alle grupper var enige om at kontingentet til forbundet bør sættes ned med
f.eks. 100 kr. Argumenterne er højere leveomkostninger, afstanden til forbundet og dets
arrangementer samt at kreds 7 ikke kan udnytte medlemsfordele som medlemmer i Danmark.
Grupperne ønsker valg af delegerede ud fra kredsens medlemsantal og ikke i specialgrupper
eller medarbejderforeninger. Hvis valg af delegerede ud fra kredse bliver nedstemt, ønsker
TP’s medlemmer at kreds 7 beholder sin status og fremover kan vælge delegerede ud fra
kredsens medlemstal.
Evt: Intet.
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