
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
tirsdag den 25. oktober 

 
 
 

Dagsorden Referat 
Deltagelse: Mødt: Eva Schiermacher, Dorte 

Hoffmann til kl. 14, Vagn Majland til 
kl. 12, Sus Falch til kl. 14, Martin 
Hammer, Morten Bergholt, Marie Bille, 
Steen Ramsgaard, Marianne Bækbøl 
Mødeleder(e): Vagn Majland, Morten 
Bergholt (fra klokken 12). 
Referent: Marianne Bækbøl 

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

Valg af mødeleder til efter frokost. 
Drøftepunkt D1, bilag D1: Valgregler vedrørende 
delegeretmøde v/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter 
freelancere og selvstændiges 
repræsentation på DJs delegeretmøde, 
som det er beskrevet i indstillingen til 
HB-mødet onsdag, og kommer med sin 
anbefaling.  
Beslutning: Bestyrelsen drøftede den 
foreslåede valgmodel, der vil reducere 
freelanceres repræsentation. Sus Falch 
og Morten Bergholt bringer bestyrelsens 
indsigelser og forslag videre til HB-
mødet i morgen.   
 

Drøftepunkt D2, bilag D2: Frivillighed af kredse og 
grupper i DJ v/Sus Falch 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter 
forslaget om frivillighed af kredse og 
grupper, som skal behandles på HB-
mødet onsdag d. 26.10. Det er vigtigt at 
opveje fordele og ulemper – ikke kun 
for FreelanceGruppens medlemmer men 
for freelancere og selvstændige i DJ 
som helhed, når vi tænker på politisk 
indflydelse, specialgruppernes indsats 
osv.   
Beslutning: Bestyrelsen drøftede 
forslaget og støtter ikke forslaget i dets 
nuværende form. Sus Falch og Morten 
Bergholt bringer bestyrelsens 
indsigelser og ændringsforslag videre til 
HB-mødet.  
 

Beslutningspunkt B1, bilag B1: Tilskud til War Zone 
Freelance-kurser v/Martin Hammer 
 

Indstilling: Der indstilles til at 
bestyrelsen støtter War Zone Freelance 
2016 med 5.000 kr. til sikkerhedskurser.  

Beslutning: Bestyrelsen støtter 
bevillingen med følgende 



bemærkninger:  
 
1: At pengene alene kommer lokale 
eller regionale journalister og fiksere til 
gode. 

2. At evalueringsrapport inkl. regnskab 
med nationalitet på deltagerne sendes til 
os.  

Beløbet kommer kun til udbetaling 
såfremt projektet opnår den resterende 
finansiering.  

Den danske deltager i War Zone 
Freelancers opfordres igen til at melde 
sig ind i FreelanceGruppen og deltage i 
det oplysnings- og sikkerhedsarbejde, 
der er etableret i vores regi.  

Drøftepunkt D2a, bilag D2a: GF-forslag om fagligt 
frikøbs-oversigt v/arbejdsgruppen 
(ændret fra beslutningspunkt til drøftepunkt på mødet, 
Beslutningspunkt B2 er derfor udgået) 
 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter 
oplægget til oversigt over fagligt frikøb, 
så arbejdsgruppen kan udarbejde det 
endelige forslag til vedtagelse på 
bestyrelsesmødet i november. 
Arbejdsgruppens medlemmer kommer 
med deres personlige overvejelser på 
bestyrelsesmødet, hvis de finder det 
nødvendigt.  
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede 
forslaget og et passende niveau for 
specifikation af forbruget af fagligt 
frikøb og tabt arbejdsfortjeneste sat ift. 
relevans og administrationsbyrde ifm. 
udarbejdelse af en oversigt.  
Arbejdsgruppen medtager alle bidrag i 
deres videre arbejde. Endeligt forslag 
fra gruppen fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde.  

 
Beslutningspunkt B3, bilag B3: Julefrokost v/Martin 
Hammer og Henrik Vesterberg 
 

Indstilling: Vi beslutter at afholde 
julefrokost den 25. november. 
Beslutning: Bestyrelsen vedtog 
indstillingen uden bemærkninger.  

Drøftepunkt D3 – intet bilag: Økonomi v/ Dorte 
Hoffmann 
 

Bestyrelsen orienteres om at budgettet 
følges som planlagt. Dette gælder også 
budgettet for Ophavsretsfonden.  

Tema: Fremtidens fagforbund for freelancere, 
selvstændige, prækariatet m.v. v/ Sus Falch 
 

Udsættes til næste møde pga. 
formandens deltagelse i formandsmøde. 

Drøftepunkt D4: FreelanceSeminar v/Morten Bergholt 
 

Orientering om aktuel status: Indkaldt 
til inspirationsmøde den 27. oktober. 
Bestyrelsen bidrog med yderligere idéer 



til programmet.  
Beslutningspunkt B4, bilag B4: Ny FLG-pris v/Nina 
Trige Andersen  
 

Indstilling: Bestyrelsen sætter forslag 
om indstiftelse af pris til afstemning på 
GF 2017. 
Beslutning: Bestyrelsen vedtog 
indstillingen i sin fulde ordlyd og den 
fremlægges i denne form på GF. 
 

Beslutningspunkt B5, bilag B5, B5a: Jubilæum v/ 
arbejdsgruppen 
 

Indstilling: At bestyrelsen vedtager 
arbejdsgruppens indstilling til, hvordan 
FreelanceGruppen markerer sit 40-års 
jubilæum næste år. 
Beslutning: Bestyrelsen bidrog med 
relevante idéer til arbejdsgruppen og 
støttede op om indstillingen med 
relevante forslag til mindre justeringer.  
 

Efterretningspunkt: Nyt fra udvalgene v/alle 
 

Den komplette guide: Der har været 
afholdt redaktionsmøde med deltagelse 
af fotograf, webdesigner og grafiker.  
Radio/tv/web/foto-udvalget: Morten 
Bergholt har været til 3-dages 
repræsentantskabsmøde 
(tillidsmandsmøde) i DR og orienterede 
her fra.  
Klubarbejdet: Der er klubaktiviteter i 
gang både på Information, Politiken og 
Egmont.  
 

Opdatering af statusliste v/alle 
 

Statuslisten blev opdateret med seneste 
nye opgaver.  

Mødeevaluering  Evaluering af dagens møde blev 
gennemført.  

 
Hjemmeside og Nyhedsbrev  
 


