
 

FreelanceGruppen 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
 

Mødested: Gammel Strand 46, 1.sal 
 

Mødedato: 24. november 2017 
 

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

Deltagere: Anne Anthon Andersen 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen 
Marianne Bækbøl 
Morten Bergholt 
Nina Trige Andersen 
 

Sus Falch 
Steen Ramsgaard 
Thomas Arnbo 
 
Marie Bille – fra klokken 13 
Vagn Majland – fra klokken 13 
 

Afbud: Lise Møller Schilder 
 

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden  
2. Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper/DJ  
3. FF til Freelancefestival  
4. Indstilling om fagligt frikøb til ut. ifm. planl. af TTØ  
5. Kvartalsregnskab og input til budget 2018  
6. Valgforbund til fagligt forum 2018  
7. Ansøgning om tilskud til Årets Kravling  
8. GF-Forslag til FLG vedtægtsændringer  
9. GF 2018/ udpegelse af GF- og delegeretvalg  
10. GF-Forslag om stillerliste ved GF-forslag  
11. GF-Forslag til vedt.ændringer vedr. barselsfonden  
12. Arbejdsprogram  
13. Distribution af JUBI40-skrifter  
14. Fremtiden for kurser/seminar efter 2018  
15. Evaluering af JUBI40 fest  
16. Bestyrelsen 2018 - hvem forsætter  
17. Nordisk Komité: Oprettelse af transnordisk netværk 
18. DJs organisering, rekruttering og fastholdelse  
19. Situationen i DR  
20. Bevilling i forbindelse med EU-kursus  
21. Mødeevaluering  

 
  



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

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

  

 
 

2 Nyt fra udvalg, grupper, DJ og TR-stævnet Drøftelse 10:10-10:30 20 

Indstilling Bordet rundt med orientering og drøftelse om aktiviteter. 

Bilag: Bilag 6: Kursusoversigt-2017 
Bilag 12: Programstatus FreelanceFestival 2018 

Referat De nye: Marie Bille og Stine Daugaard, DJ har afholdt fælles prøveoplæg for studerende på 
DJMX. Oplægget skal finpudses og Stine Daugaard udvikler tekst til DJs hjemmeside om 
tilbuddet.  
Klubberne:  
Katrine Nadia Jørgensen: Orientering om afholdt klubmøde på Politiken. 
Freelanceundersøgelse og møde har til sammen affødt, at der dels er freelancere, der 
efterfølgende har opnået højere honorarer, lige som der er kommet flere med i klubben. For 
første gang er alle freelancere efterfølgende blevet inviteret med i medarbejderforeningen 
og til julefrokost. Nye krav og klubtiltag er under udvikling. Fremtidsønsker: Bredere 
klubmøder på tværs af flere medier.  
Nina Trige Andersen: Orientering fra Informations OK-forhandlinger, hvor freelancere har 
fået en noget større pulje end vanligt og har været med til at fordele puljen.  
Sus Falch: Orientering om at der er stiftet fb-klub-grupper på Aller og Ekstra Bladet og 
rekruttering til grupperne er påbegyndt.  
Arbejdsgruppen Arkiv: Der er afsat 15 dage, 111 timer, hvoraf der er 50 til rest. Disse skal 
bruges til digitalisering, formidling på web samt klargørelse til indlevering hos 
Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek, og budget-medtages i 2018. Det overvejes desuden i 
2018 om der skal afsættes yderligere midler til videreudvikling af arkivet. 
Internationalt udvalg: På mandag møde med Mogens Blicher Bjerregaard om Rory Peck 
Fundation.  
Web-red: Budget overholdt, aktuel lav intensitet i produktionen af forskellige årsager 
herunder det høje produktionsniveau i forbindelse med jubilæet.  
Efteruddannelse: Ansøgninger er begyndt at komme ind, sidste frist 10. december. Der er 
tillige orienteret om ny ansøgningspulje, der søges direkte i DJ og som FLG har medvirket til 
at etablere.  

 

3 FF til Freelancefestival Beslutning 10:30-10:35 5 

Oplæg: Seminarudvalget 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter om festivaludvalget skal have udvidet bevillingen for fagligt frikøb med 
en ramme på op til 9 dage. 

Bilag: Bilag 10: Fagligt frikøb til festival-udvalget 

Referat: Indstillingen blev tiltrådt med henstilling til, at fordelingen af ff i seminargruppen tages op til 
fornyet vurdering ud fra den nuværende sammensætning af seminargruppen herunder også 
den aktuelle opgavefordeling.  

 

4 Indstilling om fagligt frikøb til planlægningen af TTØ Beslutning 10:35-10:50 15 

Oplæg: Marianne Bækbøl 

Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om eventuelt deltagertilskud til TAL TIL ØJET (1) og 
godtgørelse for arbejdet i TTØs programgruppe (2). 

Bilag: Bilag 15: TAL TIL ØJET – tilskud og FF 

Referat: Indstillingen blev tiltrådt med enkelte bemærkninger. Op til 50 medl. kan få betalt 
deltagergebyret på 400 kr. sidste gang benyttede 35 medl. sig af tilbuddet. 

 
  



5 Kvartalsregnskab og input til budget 2018 Drøftelse 10:50-11:20 30 

Oplæg: Steen Ramsgaard og Sus Falch 

Indstilling: Med afsæt i budget for 2017, 3. kvartals regnskab 2017 og forslag til indsatsområder i 2018, 
kommer bestyrelsen med input til budgetforslag 2018, som skal fremlægges og vedtages på 
GF 2018. 

Bilag: Bilag 18: Budget 2018 og kvartalsregnskab 

Referat: Regnskabet blev gennemgået.  
Ingen uventede afvigelser. FF for deltagelse i Nordisk Topmøde i september blev bevilliget til 
de deltagende bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen brainstormede på eventuelle særlige indsatsområder og budgetprioriteringer for 
2018. Steen Ramsgaard og Sus Falch sende budgetoplæg ud på mail til yderligere input.  

 

6 Valgforbund til fagligt forum 2018 Beslutning 11:30-11:35 5 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter om FLG skal indgå valgforbund med de samme grupper som 
tidligere. Valgforbund skal være meddelt DJ senest 1.1.17. 

Bilag: Bilag 1: Valgforbund til Fagligt Forum 2018 

Referat: Indstillingen blev tiltrådt.  

 

7 Ansøgning om tilskud til Årets Kravling Beslutning 11:35-11:40 5 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter om FLG skal støtte Danske Mediestuderende og i givet fald 
med hvilket beløb. 

Bilag: Bilag 13: Kravlingregnskab 2017 
Bilag 14: Støtte til Årets Kravling 2018 

Referat: Bestyrelsen besluttede, at Årets Kravling støttes med kr. 5000,- 

 

8 GF-Forslag til FLG vedtægtsændringer vedr. valg af 
bestyrelsesmedlem til ophavsretsfondens bestyrelse 

Beslutning 11:40-11:45 5 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvem i bestyrelsen, den vil indstille til en plads i DJs ophavsretsfonds 
bestyrelse, på FLGs generalforsamling (GF) 2018, og hvem, der udarbejder forslag til 
vedtægtsændring, så bestyrelsesmedlemmet vælges direkte på GF. 

Bilag: Bilag 2: Valg af medlem til DJs ophavsretsfonds bestyrelse 

Referat:  Indstilling tiltrådt. Sus Falch indstilles som kandidat til ophavsretsfondens bestyrelse på GF og 
udarbejder forslag til vedtægtsændring til GF. 

 

9 GF 2018/ udpegelse af GF- og delegeretvalg (Fagligt 
forum) 

Beslutning 11:45-11:55 10 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvem der skal være ansvarlige for planlægningen af 
generalforsamlingen og delegeretvalg 2017. 

Bilag: Bilag 3: Udpegelse af GF-ansvarlige, beretning m.m. 

Referat:  Indstillingen tiltrædes med den ændring at arbejdet honoreres med i alt tre dage i stedet for 
to. Sus Falch og sekretær Vagn Majland er GF- og delegeretvalg-ansvarlige. Formanden 
sender skabelon til udarbejdelse af bestyrelsesberetning ud til bestyrelsen. 

 
  



10 GF-Forslag om stillerliste ved GF-forslag Beslutning 11:55-12:10 15 

Oplæg: Sus Falch og Morten Bergholt 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om den vil stille forslag om, at der skal være et vist antal stillere bag et 
forslag på generalforsamlingen, eller den vil opfordre medlemmer til at være medstillere, 
eller stille forslaget. Hvis forslaget skal stilles udpeges den/de bestyrelsesmedl. om er 
ansvarlige for udformningen af forsalget, der skal være klar til bestyrelsesmødet primo 
februar. 

Bilag: Bilag 11: GF-forslag om stillerliste. 

Referat: Indstillingen tiltrædes ikke umiddelbart. Bestyrelsens bidrag til denne drøftelse tages med i 
betragtning ved planlægningen af generalforsamlingen. Bestyrelsen modtager et nyt forslag 
til behandling på næste bestyrelsesmøde. 

 

11 Generalforsamlingsforslag til vedtægtsændringer for 
FLGs barselsfond 

Beslutning 12:10-12:25 15 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter om barselsfondens vedtægter skal ændres, så både O- og I-
medlemmer kan få tilskud, og så optjeningsperioden, for at få tilskud nedsættes fra 2 til 1 år. 

Bilag: Bilag 8: GF forslag ændring barselsfondens vedtægter 

Referat:  Indstillingen blev tiltrådt efter enkelte bemærkninger. Sus Falch udarbejder forslag til GF. 

 

12 Arbejdsprogram Drøftelse 12:25-12:45 20 

Oplæg: Lise Møller Schilder og Sus Falch 

Indstilling: Arbejdsprogramudvalget indstiller at vi ændrer i opbygningen som beskrevet i indstillingen.  

Bilag: Bilag 19: Arbejdsprogram 

Referat: Indstillingen blev tiltrådt. Sidste frist for indsendelse af målforslag til arbejdsprogram 2018 
til arbejdsgruppen er tirsdag den 19. december. Forslag til arbejdsprogram sendes til 
kommentarer i første halvdel af januar.  

 

13 Distribution af JUBI40-skrifter Drøftelse 12:45-12:55 10 

Oplæg: Nina Trige Andersen 

Indstilling: Vi sender X antal eksemplarer af jubi40-magasinet til alle relevante uddannelsessteder og 
kontorfællesskaber for freelancere. Det indebærer indsamling af liste over begge dele samt 
administration af udsendelse og finansiering af porto. Listen over kontorfællesskaber 
udarbejdes gennem efterlysning på pingpong i nyhedsbreve, klub-fora og andre relevante 
platforme. Dette skal der vælges en ansvarlig til. Sus spørger chef for velkomstcenteret, 
Mariann Vasbo, om de må være behjælpelige med selve udsendelsen. Info foreligger til 
bestyrelsesmødet. 
Vi medbringer desuden, når det er muligt, en stak magasiner til kurser og seminarer.  

Bilag: Bilag 17: Distribution af jubi40 magasin 

Referat:  Indstillingen blev tiltrådt. Lise Møller Schilder opfordres af Sus Falch til at stå for efterlysning 
af kontorfællesskaber og udarbejdelse af postliste. Velkomstcenteret kan udsende og FLG 
betaler for portoomkostningerne.  

 
  



14 Fremtiden for kurser/seminar efter 2018 - uden 
ophavsretsmidler 

Tema 13:40-14:10 30 

Oplæg: Kursusudvalget 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter processen i og konsekvenserne af udløbet af fondsmidler til 
FreelanceGruppens aktiviteter fra den 1. januar 2019 ud fra oplægget fra kursusudvalget, og 
overvejelserne kommer til at fremgå af bestyrelsens beretning 2017, så det kan blive drøftet 
på generalforsamlingen 2018. 

Bilag: Bilag 7: En fremtid uden ophavsretsmidler 

Referat: Bestyrelsen nedsatte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der udformer en indstilling til 
næste bestyrelsesmøde den 6.2. 2018. Morten Bergholt, Jørgen Laurvig, Vagn Majland.  

 

15 Evaluering af JUBI40 fest og samarbejdet/honorering 
med eksterne 

Drøftelse 14:10-14:20 20 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Evaluering af JUBI40 fest og samarbejde/honorering af eksterne 

Bilag:  

Referat: Bestyrelsen evaluerede de samlede jubilæumsindsatser. Nina Trige Andersen sammenfatter 
et evalueringsskriv med de erfaringer, der kan bruges i andre sammenhænge.  

 

16 Bestyrelsen 2018/hvem forsætter/rekruttering af nye 
bestyr.medl./-suppleanter 

Drøftelse 14:20-14:35 15 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen tager en runde med tilkendegivelse af, om man har lydt og tid til at fortsætte i 
bestyrelsen i 2018, og bestyrelsen drøfter om der er behov for at rekruttere nye kandidater 
og suppleant-kandidater. 

Bilag: Bilag 4: Bestyrelsen 2018 

Referat: Bestyrelsen tog en runde med tilkendegivelser og drøftede forskellige scenarier omkring 
rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, der er en opgave i arbejdsprogrammet.  

 

17 Nordisk Komité: Indstilling om oprettelse af 
transnordisk netværk for freelancers abroad 

Drøftelse 14:35-14:50 15 

Oplæg: Marianne Bækbøl 

Indstilling: Bestyrelsen tager en brainstorm-runde, hvor flest muligt bidrager med idéer til, hvordan 
Facebook-gruppe for nordiske freelancere, der bor eller arbejder i udlandet, kan bringes til 
live.  
Herunder, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv kan bidrage til udbredelsen af 
kendskabet til denne Facebook-gruppe.  

Bilag: Bilag 9: Fb-gruppe for nordiske freelancere 

Referat: Bestyrelsen bidrog med idéer og flere bestyrelsesmedl. Sender yderligere ideer pr. mail. 
Marianne Bækbøl sender reminder.  

 
  



18 DJs organisering, rekruttering og fastholdelse af 
freelance-medlemmer 

Drøftelse 15:00-15:30 30 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til, hvordan DJs kan organisere og rekruttere flere 
freelancere og selvstændige, så Sus Falch kan tage forslagene med til behandlingen af emnet 
på møde i overenskomst- og aftaleudvalget primo december.  

Bilag: Bilag 5: DJs rekruttering og organisering af freelancere 

Referat:  Bestyrelsen aftalte at tilsende idéer og bidrag til Sus Falch pr. mail. På mødet var der enighed 
om at foreslå en dispensationsperiode for nye medl., der rekrutteres gennem klubberne, 
men ikke opfylder optagelseskravet for så vidt angår indtægt. Modellen svarer til den, der 
blev brugt ved optagelsen af bloggere.  

 

19 Situationen i DR Drøftelse 15:30-15:50 20 

Oplæg: Jørgen Laurvig, Morten Bergholt og Sus Falch 

Indstilling: Orientering om situationen i DR 

Referat:  Bestyrelsen blev orienteret om situationen i DR, hvor de såkaldte tekniske freelancere 
(fotografer, klippere, colorgradere m.fl) presses ned i honorar med afsæt i DRs sparekrav og 
et ønske om mere ensartede honoreringer. Der er to overenskomster på området – Dansk 
Metals og DJs – som ikke omgås. Freelancerne har først på året dannet en FB-gruppe, hvor de 
drøfter deres vilkår, og den består af mange hundrede, hvoraf flere dog ikke arbejder for DR. 
Der er bekymring for, at de lavere honorarer kan få afsmittende virkning på andre 
virksomheder, de arbejder for. FLG samarbejder med FILM&TV-gruppen og DJ om at hjælpe 
gruppen af freelancere, der er organiseret i hhv., Dansk Metal, FAF, Film og TV 
Arbejderforeningen og DJ. På et møde i DR indkaldt af DJ, blev det foranlediget at 
medlemmerne af FB-gruppen skulle melde sig ind i Klub-FB-gruppen, så vi får mulighed for at 
indsamle viden om vilkår. Det er gået i gang. Mange af freelancerne takker nej til ringere 
honorarvilkår, bl.a. fordi de ikke samtidig er garanteret en vis mængde arbejde, der kan 
retfærdiggøre den lavere timepris. Vi er ved an udforme en ansøgning til DJ om udarbejdelse 
af spørgeskema-undersøgelse blandt de tekniske freelancere og følger sagen tæt.   

 

20 Bevilling ifm. EU-kursus Drøftelse 15:50-16:05 15 

Oplæg: Marianne Bækbøl 

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende et ekstraordinært forbrug af fagligt frikøb ifm. afholdelse af EU-
kursus, der er annonceret til d. 30.11. og 5.-6. december til MB samt Lise M. Schilders 
varetagelse af en del af undervisning og elevstøtte på kurset.  

Bilag: Bilag 16: Bevilling ifm. EU-kursus 

Referat:  Indstillingen tiltrådt med tilføjelse af at kurset ikke umiddelbart gentages under samme form. 
Det kræver en ny indstilling. 

 

21 Mødeevaluering Drøftelse 16:05-16:10 5 

-  

 
 


