
Referat 
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

Torsdag den 3. marts 2016 
 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Ida S. Rosgaard, Nina Trige 

Andersen, Lene Theill, Michael 
Christophersen, Morten Bergholt, Vagn 
Majland, Sus Falch, Dorte Kildegaard 
Hoffmann, Marianne Bækbøl. Martin 
Hammer fra kl. ca. 16. 
Afbud: Marie Bille (syg), Gæster: 
Ingen 
Mødeleder: Vagn Majland 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

 
Tema: Udgår til fordel for forberedelse af 
generalforsamling og seminar.  
 

 

Beslutningspunkt B1, bilag B1, samt bilag i mappen 
Baggrundsbilag og GF-bilag (dem, der er 
offentliggjort på websiden): Afvikling af GF – 
gennemgang af bilag, FF-oversigt og baggrundsmateriale, 
status på delegerede til Fagligt forum m.m./Sus Falch 
  
  

Bestyrelsen gennemgik GF-
dagsordenen og fordelte opgaver m.v.  

Beslutningspunkt B2- intet bilag: FreelanceSeminar  - 
praktisk osv./Morten Bergholt 
 

Der er stort set tjek på alt vedr. 
seminaret på nuværende tidspunkt.  

Beslutningspunkt B3, bilag B3: Nedsættelse af 
bestyrelsesseminar 2016-udvalg/Sus Falch 
 

Bestyrelses-seminarudvalg: Sus Falch, 
Morten Bergholt, Marianne Bækbøl. 
Seminaret udgør det første 
bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen, hvis det er muligt 
at finde en dato hvor nye og gamle 
bestyrelsesmedlemmer kan. 
 

Beslutningspunkt B4, bilag B4: Bestyrelsesmedlemmer 
til det store forhandlingsudvalg til DMA-forhandlinger 
(dagbladenes overenskomst)/Sus Falch 
 

Nina Trige Andersen og Sus Falch blev 
udpeget til det store forhandlingsudvalg 
til DMA-forhandlingerne.  

Beslutningspunkt B5, bilag B5: Nordisk seminar 
2016/Morten Bergholt 
 

Der er Nordisk Seminar, 20.-22. maj 
2016 i Norge. Programmet er endnu 
ikke meddelt. Bestyrelsen besluttede at 
vedtage indstillingen mht. et dansk 
deltagerantal på max. 40 personer inkl. 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
nedsatte en mindre arbejdsgruppe ift. 
den praktiske planlægning. Gruppen 



består af Sus Falch, Morten Bergholt, 
Marianne Bækbøl.  
 

Beslutningspunkt B6, bilag B6: Ping-pong velkomst-
hilsener/Sus Falch 
 

Bestyrelsen besluttede at udsende 
velkomsthilsner fire gange pr. år for at 
byde velkommen til nye medlemmer på 
Pingpong. Denne formuleres af 
formanden og udsendes løbende af web-
redaktionen.  
 

Beslutningspunkt B7, bilag B7: Deltagelse i kredstræf 
2016/Sus Falch 
 

Formandsskabet kan deltage i 
Kredstræffet 2016.  

Beslutningspunkt B8, bilag B8: Midlertidigt ansvarlige 
fx for Barselsfonden indtil den nye bestyrelse har 
konstitueret sig/Sus Falch 
 

Midlertidig ansvarlig for Barselsfonden 
indtil ny bestyrelse er konstitueret er 
Sus Falch. Ansvarlig for 
Kursusudvalget er Dorte K. Hoffmann. 

Efterretning: Nyt fra grupper og udvalg/alle 
 

Kursusudvalg: Der er modtaget en del 
mails fra glade kursister.  
Internationalt udvalg: To 
sikkerhedsinfoaftener er godt 
gennemført. Der er kommet forslag til 
lignende arrangementer i andre 
landsdele og mere netværksprægede 
arrangementer med fokus på 
erfaringsdeling.  
Faglige klubber: Der arbejdes 
produktivt videre med dannelse af 
faglige klubber. Nina Trige Andersen 
har været med til det seneste møde i 
BLAF-udvalget (beskæftigelse, 
ligestilling, arbejdsmiljø og freelance) i 
DJ og orienteret om, hvad de faglige 
klubber kan bruges til fra centralt hold 
ifm. blandt andet prissætning og 
aftalevilkår . De erfaringer udvalget gør 
sig lægges løbende ind i udkastet til 
manual for klubdannelser. 
Den komplette guide: Efter bevillingen 
er faldet på plads har der været afholdt 
redaktionsmøde og diverse deadlines er 
aftalt. Vi regner med at udkomme med 
guiden efter sommerferien. Redaktionen 
har fokus på grundig markedsføring, så 
flest mulige får viden om den. 
Nordisk Udvalg: I den nordiske 
arbejdsgruppe er man nået langt med 
strukturen for det fremtidige nordiske 
samarbejde. Det Nordiske Seminar er 
dog en udfordring, fordi det har 
forskellig vægt i de forskellige lande 
lige som de økonomiske forudsætninger 
er meget forskellige.  



Fra DJ: Sus Falch orienterede om 
temadrøftelse i BLAF-udvalget 
vedrørende DJs prisvejledning af 
freelancere og selvstændige.   
 

Eventuelt/alle 
 

Intet til eventuelt. 
 

Mødeevaluering/alle 
 
 

Mødet blev evalueret. 
 

 
 


