
 

FreelanceGruppen 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Gammel Strand 46, 1.sal 

 
Mødedato: 9. oktober 2017 

 
Mødestart: Klokken 10:00 – der vil være morgenmad fra klokken 09:30 

 
Deltagere: Anne Anthon Andersen 

Katrine Nadia Jørgensen 
Lise Møller Schilder 
Marianne Bækbøl 
Marie Bille 

Nina Trige Andersen 
Steen Ramsgaard 
Sus Falch 
Thomas Arnbo 
Vagn Majland 

Afbud: 
 
Jørgen Laurvig 
Morten Bergholt 
 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Nyt fra udvalg, grupper, DJ og TR-stævnet  
3. Freelanceseminar 2018  
4. Input til DJs arbejdsmiljøindsats  
5. Tema: Besøg af Jette Kayerød  
6. Lukket punkt  
7. Jubilæum  
8. Udpegning af vinder af plakatkonkurrencen  
9. Fremstilling af banner til Jubilæumsfest  
10. Økonomi  
11. Nye ansøgninger til SKU-puljen  
12. Barselsfonden  
13. Arbejdsprogram 2018 – valg af ansvarlige  
14. Arbejdsprogram 2017 – hvad skal realiseres  
15. Statuslisten  
16. Mødeevaluering   

 
Formiddagens mødeleder: Nina Trige Andersen og eftermiddagens mødeleder: Marianne Bækbøl. 
 
 

  



  Gå til index 

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning 10:00-10:10 10 

Indstilling Er der kommet aktuelle emner med behov for behandling i dag? 

Referat Da forberedelserne til punkt 9 ikke er tilendebragt udgår dette punkt. 
 

 

2 Nyt fra udvalg, grupper, DJ og TR-stævnet Drøftelse 10:10-10:50 40 

Indstilling Bordet rundt med orientering og drøftelse om aktiviteter. 

Referat Marianne Bækbøl orienterede om web-redaktionens arbejde, hvor aktivitetsniveauet er højt. 
Budgettet bliver brugt, men holder sig indenfor rammerne. 
På Facebook-siden kommer der flere og flere opslag og reaktioner. 
Nordiske aktiviteter skal have en bedre placering på hjemmesiden. 
Marie Bille orienterede om deltagelse i et web-møde, hvor nordmændene bl.a. oplyste, at de 
nu er ved at oprette klubber efter den danske model. 
Nina Trige Andersen orienterede om klubaktiviteterne. Der har ikke været nogen møder si-
den sidst. Der er aftalt en overenskomst med Information. Overenskomsten skal behandles i 
DJs overenskomstudvalg. 
Marie Bille orienterede om Udvalget De nye, hvor der er holdt et indledende med DJ om et 
fælles initiativ om oplæg om freelanceri på uddannelserne. Et første oplæg er planlagt. 
Freelancegruppen deltagere på TR-stævnet orienterede fra stævnet. 
Nyt fra Udvalget for faglige klubber. Sus Falch orienterede at det aftalt med TR på JP, at der 
påbegyndes organisering af freelancere. 

 

3 Freelanceseminar 2018 Drøftelse 10:50-11:10 20 

Oplæg Udvalget 

Indstilling Fremlæggelse af aktuel status i arbejdet med planlægning af Freelanceseminaret 2018. 

Bilag Bilag 11 - Udgået 

Referat Sus Falch orienterede om udvalgets arbejde. Der har været afholdt  to Skype-møder. En 
række forhold har været drøftet, herunder en mulighed for endagsbilletter på grund af indlej-
ringen af DJS freelanceforum i FreelanceSeminaret. 
Katrine Nadia Jørgensen orienterede om et godt idemøde for medlemmerne, der har været 
afholdt med henblik på indsamling af mulige emner til seminaret. 

 

4 Input til DJs arbejdsmiljøindsats Drøftelse 11:10-11:25 15 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen kommer med input til DJs arbejdsmiljøindsats for så vidt angår freelancere og 
selvstændige. Sus Falch vil tage dem med til behandlingen på HB-møde i oktober.  

Bilag Bilag 7 Input til DJs arbejdsmiljø-indsats 
Bilag 8 Arbejdsprogram Arbejdsmiljøstrategi til HB 

Referat Sus Falch orienterede om DJs arbejdsmiljøstrategi, hvor der søges input til den kommende 
behandling i hovedbestyrelsen. 

 

5 Besøg af Jette Kayerød Tema 11:40-12:40 60 

Oplæg Jette Kayerød 

Indstilling Oplæg og debat 

Referat Jette Kayerød og Stine Daugaard indledte med en orientering om afdelingsarbejdsform i for-
bindelse med samtaler med freelancere. 

 

  



  Gå til index 

7 Jubilæum Drøftelse 13:45-14:05 20 

Oplæg Udvalget 

Indstilling Bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal godkendes en budgetoverskridelse / under-
skudsgaranti på 40.000 kr. til jubilæumsfejringen, om vi skal gøre baren til jubilæumsfesten til 
betalingsbar fra starten (i stedet for fri softbar til kl. 20.30), eller der ikke skal gives mulighed 
for budgetoverskridelse. 

Bilag Bilag 13 Budgetbeslutning vedr. JUBI40 
Bilag 14 Budgetkontrol JUBI40 pr 8 okt 2017 
Bilag 15 Budget JUBI40 vedtaget på GF 2017 
Bilag 16 Timebank JUBI40 pr 8 okt 2017 

Referat Nina Trige Andersen gennemgik bilagenes indhold.  
Arbejdet har vist sig noget mere omfangsrig end først antaget og antallet af timer forbrugt til 
møder med bl.a. medlemmer og til praktiske opgaver er derfor blev en del højere. 
På grund af ændringer i nogle af aktiviteterne balancerer regnskabet stadig. 

 

8 Udpegning af vinder af plakatkonkurrencen Beslutning 14:05-14:25 20 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen drøfter de indkomne, anonymiserede plakatforslag, og udpeger en vinder. Tryk-
keri og papirkvalitet besluttes, hvis noget har kendskab til et, der er velegnet. Bestyrelsen 
godkender en underskudsgaranti på op til kr. 40.000,-. 

Bilag Bilag 4 Propagandaplakatkonkurrence 
Bilag 12 Konkurrencedeltagere 

Referat Efter et par afstemningsrunder blev plakat nummer 6 valgt. Plakaten er udformet af Gert ? 
 

9 Fremstilling af banner til jubilæumsfesten Drøftelse 14:25-14:55 30 

Oplæg Jubilæumsudvalget 

Indstilling Punktet udgår 
 

10 Økonomi Drøftelse 15:10-15:25 15 

Oplæg Steen Ramsgaard og Sus Falch 

Indstilling Fremlæggelse af FreelanceGruppens aktuelle økonomiske status. 

Bilag  

Referat Kvartalsregnskabet foreligger ikke endnu. Steen Ramsgaard og Sus Falch orienterede om situ-
ationen. 

 

11 Nye ansøgninger til SKU-puljen Beslutning 15:25-15:40 15 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen debatterer og vurderer hvilke projekter, der skal med i en ansøgning om tildeling 
af SKU-midler. 

Bilag Bilag 9 Beslutning om ansøgning af midler fra SKU-puljen 
Bilag 10 Forslag til SKU-dækkede kurser 

Referat Der er udarbejdet et forslag til kurser, som skal søges finansieret over SKU-midler. 
 
Sus Falch bringer ansøgningen videre i systemet. 

 

12 Barselsfonden Beslutning 15:40-16:00 20 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen drøfter konkrete ansøgninger, der ligger ud over den dispensationsramme, som 
formanden for barselsfonden historisk set har administreret efter. Det besluttes også, om be-
styrelsen skal foreslå en vedtægtsændring, der gør det muligt for bestyrelsen at dispensere 
fra kravene, når et medlem ikke opfylder kravene, men kan dokumentere at være særlig ud-
fordret på sin situation. 

Bilag Bilag 5 Barselsfonden – dispensationer og vedtægtsændringer 



  Gå til index 

Referat Katrine Nadia Jørgensen lagde op til en drøftelse af 2 års medlemskab af FreelanceGruppen 
før man kan modtage penge fra barselsfonden og mulighed for, at bestyrelsen i særlige situa-
tioner kan give dispensation fra reglen om medlemskab. 
Der er en positiv stemning overfor en ændring af medlemsskabet før udbetaling kan finde 
sted fra de 2 år til 1 år. 
Bestyrelsens indstilling til mulighederne for dispensation fra reglen er mere nuanceret på 
grund af vanskelighederne ved at definere objektive kriterier. 
Sus Falch tager bestyrelsens input med i det videre arbejde frem mod næste generalforsam-
ling. 
De aktuelle ansøgninger om barselspenge godkendes af bestyrelsen. 

 

13 Arbejdsprogram 2018 Beslutning 16:00-16:20 20 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe på 2-3 bestyrelsesmedlemmer, der udarbejder for-
slag til arbejdsprogram til 1. behandling på bestyrelsesmødet slut nov. Arbejdsprogrammet 
godkendes endeligt på januarmødet.  
Bestyrelsen beslutter også, om vi skal ændre på formen, og kommer med input til konkrete 
mål for 2018. Konkrete mål fra de enkelte udvalg kan også fremsendes på mail til arbejds-
gruppen. Deadline besluttes på mødet.  

Bilag Bilag 6 Arbejdsprogram 2018 

Referat Lise Møller Schilder og Sus Falch er blevet udvalgt til arbejdsgruppen, som udvikler et udkast 
til arbejdsprogrammet 2018. Og har i samme forbindelse modtaget input. 

 

14 Arbejdsprogram 2017 Drøftelse 16:20-16:50 30 

Oplæg Sus Falch 

Indstilling Bestyrelsen forbereder en status på opfyldelsen af fokus-punkter for 2017 i arbejdsprogram-
met med særlig fokus på, hvilke punkter vi endnu ikke har behandlet/ arbejdet med. 

Bilag Bilag 2 Opfølgning arbejdsprogram 2017 
Bilag 3 Arbejdsprogram 2017 til opfølgning 

Referat Bestyrelsen har gennemgået Arbejdsprogrammet 2017, således at vi kan få fulgt op på di-

verse hængepartier. Bestyrelsen hæfter sig ved, at en stor del af punkterne allerede på nu-

værende tidspunkt allerede kan hakkes af. 

 

15 Statuslisten Beslutning 16:50-17:00 10 

Indstilling  

Bilag Bilag 17 Statusliste 

Referat Udsættes, da flere mødedeltagere har måttet gå før tid. 
 

16 Mødeevaluering Drøftelse 17:00-17:10 10 

Indstilling Mødets forløb kommenteres og drøftes. 

-  
 

 


