
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

28. september 2016 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Vagn Majland, Sus Falch, Eva 

Schiermacher, Henrik Vesterberg, Martin 
Hammer, Marie Bille, Morten Bergholt, 
Marianne Bækbøl. 
Afbud: Steen Ramsgaard 
Mødte kl.13.00: Nina Trige og Dorte 
Hoffmann.  
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 
Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: 

 
Beslutningspunkt B1, bilag1: FreelanceSeminar 2017 v/ 
Morten Bergholt 
20 min 
 

Indstilling: Bestyrelsen vedtager et 
overordnet tema for FreelanceSeminar 
2017, samt bidrager med ideer til 
indholdet af seminaret ud fra det vedtagne 
tema. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
bakke op om temaet: ’Freelancer og 
fremtiden’ og gav seminargruppen idéer 
til rammer og indhold.   
Seminargruppen følger op på de 
kommende bestyrelsesmøder.  
 
 

Beslutningspunkt B2, bilag B2 : FF/TA til arbejdet med 
FU-samtaler (BIZ-samtaler) FreelanceSeminar 2017 
v/Morten Bergholt  
10 min. 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvordan 
koordineringsarbejdet i forbindelse med 
gennemførelse af FU-samtaler under 
FreelanceSeminar 2017 skal varetages.  
Beslutning: Indstillingen blev vedtaget i 
sin helhed. Som i 2016 tilbydes der FUS-
samtaler, og Marianne Bækbøl 
koordinerer disse.  
 

 
Beslutningspunkt B3, bilag B3: Nedsættelse af 
arbejdsgruppe til udarbejdelse af 
medlemsundersøgelse/Morten Bergholt og Sus Falch 
15 min. 
 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen 
nedsætter en arbejdsgruppe til at udforme 
og gennemføre en undersøgelse af, 
hvordan FreelanceGruppens 
medlemsskare er sammensat. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
gennemføre en medlemsundersøgelse for 
at få overblik over sammensætningen af 
medlemmer i FLG, og hvad medlemmerne 
beskæftiger sig med m.m.. Bestyrelsen 
kom med idéer til indhold og 
gennemførsel af en undersøgelse.  



Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der 
arbejder videre med fastlæggelse af 
undersøgelsesdesign. Arbejdsgruppen 
består af Sus Falch og Marie Bille.  
Arbejdsgruppen vender tilbage med et 
konkret forslag til næste bestyrelsesmøde.  
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4: Støtte til medielejr for 
Danske Mediestuderende v/Sus Falch 
10 min. 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og 
beslutter, om der skal gives tilskud til DJ 
Studs medielejr 12. og 13.11. og i hvilken 
størrelsesorden. Samt om vi skal deltage 
med en bod.  
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at 
give et tilskud på kr. 5000, hvilket er på 
linje med flere andre bidragydere.  
Sus Falch er ansvarlig FreelanceGruppens 
deltagelse. De nærmere detaljer 
vedrørende alt praktisk, herunder 
rammerne for fagligt frikøb aftales på 
bestyrelsesmødet i oktober.  
 

Drøftepunkt D1: Nyt fra alle udvalgene og DJ 
60 min. 
 

Arbejdet med freelanceklubber: 
Orientering om opbygningen af 
freelanceklub på Politiken. Der er nu aftalt 
et indledende møde mellem 
freelanceklubben og formanden for 
medarbejderforeningen. Der er god 
opbakning til klubdannelsen blandt 
freelancerne.  
Freelanceklubben på Information arbejder 
aktuelt med sager, der løbende opstår ifm. 
ophavsret og nye formater.  
Egmont-netværk for freelancere er 
oprettet på Facebook, og der er nu 140 
medlemmer. Oprettelsen er sket ifm. nye 
vidtgående freelanceaftaler. FLG og DJ 
samarbejder om rådgivning og 
organisering.  
De nye: Arbejdsgruppen har lige nu ikke 
konkrete opgaver og holder ikke møder, 
men fokus er fortsat på unge og nye 
medlemmer. Gruppens praktiske arbejde 
ligger lige nu primært i udarbejdelsen af 
den komplette guide og i arbejdet med 
dannelsen freelanceklubber.  
Den komplette guide: Arbejdet er langt. 
Der afholdes redaktionsmøde den 12. 
oktober, hvor der også er deadline for 
første udkast til alle kapitler.  
Medlemsinddragelse ift. idéer og feedback 
fastlægges endeligt på dette møde.  
Nordisk: Formand for nordisk udvalg 
Morten Bergholt har deltaget i det norske 



forbunds årsmøde, ligesom der har været 
møde i den nordiske komite. På årsmødet 
var det tydeligt, at 
freelanceudfordringerne i Norge ligner de 
danske. Stærkt forringede vilkår, 
tiltagende flere freelancere.  
Mødet i komitéen: Det var første møde 
face-to-face siden komiteen blev nedsat i 
foråret. Det er vigtigt at udveksle viden 
om hvordan det forgår i de respektive 
lande for bedre at kunne hjælpe og 
inspirere hinanden på tværs.  
Mht. kommunikation fra komitéen har 
medlemmerne aftalt, at de respektive 
deltagere i komitéen selv sørger for 
formidling til egne medlemmer. Det 
betyder, at der kan skrives de enkelte 
landes sprog i stedet for på engelsk. 
Vedr. forsikringer i risiko- og 
farezoner: Det svenske forbund har nogle 
bedre forsikringsaftaler end vi har i 
Danmark. Det undersøges, om 
FreelanceGruppen kan drage nytte af 
dette. Nina Trige er FreelanceGruppens 
kontaktperson i den sammenhæng.  
Deltagelse i studietur til Bruxelles: Der 
blev blandt andet skabt kontakt til ny 
pressechef i Det europæiske hus mhp. 
udvikling af et samarbejde mellem huset 
og FLG om f.eks. møder og kurser om eu-
journalistik for freelancere.  
Overenskomst og aftaleudvalget: Der er 
fremgang i arbejdet med en ny O-aftale.  
Blaf-udvalget: Færdiggjort forslag til 
arbejdsmiljø-strategi som har stort fokus 
på freelancere og selvstændige.  
Besøg fra Norge: Den norske bestyrelse 
kommer på besøg i DJ den 21. oktober og 
Sus Falch og Morten Bergholt har været 
behjælpelig med at skaffe relevante 
oplægsholdere m.v.  
Udvalget for radio/tv/web: Der har været 
afholdt møde med TV-gruppen  
om at etablere samarbejde om aktiviteter 
som gå-hjem eller morgenmøder og 
samarbejde om fælles fagpolitiske 
problemområder.   
Kursusudvalget: Der er godt gang i 
efterårets kursusafvikling.  
 

Beslutningspunkt B5, bilag B5: Ny webplatform – 
status og ekstrabevilling v/Marie Bille og Marianne 
Bækbøl 

Indstilling: Webredaktionen orienterer 
om status på udviklingen af det nye site. 
Herefter indstiller webredaktionen til, at 



20 min. 
 

der bliver udløst en ekstrabevilling til at 
dække den restende del af arbejdet. 
Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt af 
bestyrelsen med viden om, at det kan give 
en mindre budgetoverskridelse maksimalt 
på det ansøgte beløb på kr. 13.000.  
 

Beslutningspunkt B6, bilag B6: GF-forslag om 
rotationsprincip v/arbejdsgruppen 
25 min.  
 

 
Det indstilles til bestyrelsen:  
1. At godkende forslag til ændringer i 
foreningens vedtægter med henblik  
eventuel indførelse af en rotationsordning 
ved valg til bestyrelsen  
2. at tage stilling til ændringernes 
ikrafttræden  
3. at tage stilling til starttidspunkt for  
beregning af bestyrelses- og formandstid. 
Beslutningen: Forslaget til 
generalforsamling om rotationspricip blev 
tiltrådt af en enig bestyrelse.  
 

Statusliste: Gennemgang og opdatering 
30 min. 
 

Ny statusliste fremlægges næste gang. 
Den senest opdaterede version udsendes 

Tema: Fremtidens fagforbund for freelancere og 
selvstændige v/alle 
60 min. 
 

Bestyrelsen drøftede dagens tema.  

Beslutningspunkt B7, bilag B7: Transportgodtgørelse til 
kursister på FLG-kurser v/Sus Falch 
15 min. 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om der 
også skal gives transportgodtgørelse til 
medlemmer, som rejser fra øst til vest – fx 
fra Sjælland til Aarhus, når den kursusdag 
passer bedst for dem.   
Beslutning: Bestyrelsen blev enige om at 
transportgodtgørelse kan ydes til kurser i 
Århus, hvis man bor uden for Region 
Midtjylland.  
 

Drøftepunkt D3, Bilag D3a,D3b,D3c og D3d (D3a og b 
er vigtigst at læse – de andre er detaljerede 
posteringsoversigter): Økonomi v/Dorte Hoffmann 
20 min.  
 

Bestyrelsen fik gennemgået 
halvårsregnskabet for kontingent og 
fondsmidler.  
 

Beslutningspunkt B8, bilag B8: Ansøgninger til ny 
kollektiv fondsmiddel-pulje v/ Sus Falch  
20 min. 
 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter drøfter 
og beslutter, om den vil sende ansøgninger 
til den nye pulje af ophavsretsmidler, SKU 
(sociale, kulturelle og uddannelsesformål) 
der afløser, den gamle ordning. Den 
beslutter også, om der skal nedsættes et 
udvalg, der efter input fra bestyrelsen 
kommer med ansøgningsforslag.   
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at 



nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 
Sus Falch og Dorte Hoffmann, der samler 
de konkrete ansøgninger til SKU-puljen.  
Forslag skal være arbejdsgruppen i hænde 
senest den 4. oktober.  

Beslutningspunkt B9, intet bilag: Bestyrelsesmøder i 
2017 frem til GF – husk kalendere v/alle 
10 min. 
 

Møder i 2017 ind til videre: 
Mandag den 9. januar 
Mandag den 6. februar 
Torsdag den 23. februar 
Tirsdag den 14. marts 

Beslutningspunkt B10, bilag B10: Indstilling vedr. Join 
me/Vagn Majland 
10 min. 
 

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen: at  
træffe beslutning om fortsat adgang til et 
elektronisk mødesystem 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at 
fortsætte adgangen til mødeværktøjet 
Join.me og opgraderer til Business-
modellen og der med to licenser i stedet 
for én.  

Beslutningspunkt B11, Bilag Mulbe1 Indstilling: Webredaktionen indstiller til, 
at bestyrelsen bakker op om, at 
webredaktionen fremover har en reel 
arbejdsplads 1-2 dage om måneden, hvor 
de arbejder hele dage med det 
redaktionelle arbejde for FLG. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at 
tilslutte sig ansøgningen og beder 
webredaktionen om at opnå flest mulige 
dage pr. måned i aftalen.  
 

B12 Julefrokost Nedsættelse af julefrokostudvalg: 
HenrikVesterberg og Martin Hammer. 
Udvalget fremkommer med forslag og 
budget på næste møde.  

Mødeevaluering 
10 min. 
 

Bestyrelsen evaluerede dagens møde.  
 

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev  
 
 


