Bestyrelsesmøde 13. september 2020
Til stede: Tina Mellergaard Jensen, Line Lund Hebbelstrup, Grazielle Aaholm, Nikolaj Søndergaard, Peter
Pishai Storgaard, Mie Bertelsen, Helga Grønvold, Nicolas Rindahl, Thilde Høybye, Bo Zuschlag
Ikke til stede: Paul Brasso
Referent: Mie Bertelsen
Dagsorden
1. Siden sidst + nyt fra udvalg, HB etc.
Møde i overenskomst- og arbejdsudvalget
Eneste punkt på dagsordenen var godkendelse af overenskomster.
Møde i uddannelse- og kompetenceudvalget
Udvalget er ved at blive omformet til rådgivende organ og dermed mistet sit handlingsprogram.
Der er indsigelser imod dette fra flere medlemmer af udvalget. Der er ingen lydhørhed for dette.
Der opleves udfordringer med at drøftelser ikke føres retvisende til referat og generelle
udfordringer med, at udvalgets drøftelser tages med videre.
Thilde er opmærksom på problematikken og opfordre også til, at medlemmer, der har indsigelser,
tager direkte kontakt til forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsesmøde (HB-møde)
•

•
•

2.

Der er vedtaget en plan for arbejdet med organisering og fastholdelse i Dansk
Journalistforbund. Selve strategien for arbejdet bliver præsenteret og skal godkendes på HBmødet ultimo november.
Fokus fra formandskabet: Der er sat penge af til arbejdsmarkedsindsats i lyset af COVID-19.
Frikøb/aflønning af fagligt aktive i DJ: Forretningsudvalget havde forslag til en ny ordning. Der
er forsat ikke opnået enighed om, hvordan fagligt aktive skal aflønnes for sit frivilligt arbejde.
Skal drøfte yderligere i oktober.

Efterårets aktiviteter
Arrangementer ift. COVID-19 og forsamlingsforbundet. Diskussion om vi skal aflyse vores
arrangementer eller blot holde det for 50 personer (pris pr. deltagere vil også blive højt). Vi
beslutter følgende
• Nyhedsbreve, 24. september: aflyser og gør det digitalt, hvis oplægsholdere er ok med det
• Film i biograf (oktober): Holder indtil videre fast og ser på udviklingen – evt. med et mindre
antal deltagere
• Amerikansk valgnat, 3. november: Afventer og tager en status den 23. september – her
kommer også en økonomisk oversigt fra freelancer om, hvad det koster ift. lokale og
oplægsholdere at aflyse

3. Økonomi ved kasserer, Nikolaj Søndergaard

Status ved kasserer. Der er brugt færre penge på oplæg og bestyrelsesmøder end budgetteret for 1.
halvår. Primært fordi det er afholdt digitalt og som webinar, der koster mindre end fysiske
arrangementer. De store konferencer (KOM20 og Fagfestival) er også aflyst, og derfor er der ingen
udgift hertil. Det vurderedes, at budgettet holdes indtil videre på vores planlagte arrangementer i
efteråret.
4. Eventuelt
Sexisme i medie- og kommunikationsbranchen
Diskussion om den nuværende debat om sexisme i mediebranchen og i forbundet.
En arbejdsgruppe nedsættes bestående af Line, Tina, Grazielle og Thilde og vender ideer til, hvad vi
som specialgruppe kan gøre for at skabe debat og sætte fokus på problematikken.

