
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 
26.-27. april 2017 

Dagsorden Referat 

Deltagelse: Mødt: 
Anne Anthon Andersen 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen 
Lise Møller Schilder 
Marianne Bækbøl 
Marie Bille 
Morten Bergholt 
Nina Trige Andersen 
Steen Ramsgaard 
Sus Falch 
Thomas Arnbo 
Vagn Majland 
 
Gæster: 
Janne Gleerup 
 
Mødeleder(e): 
Nina Trige Andersen – Dag 1 
Morten Bergholt – Dag 2 
 
Referent: 
Vagn Majland 

Mødelederens indledende kommentarer: 
 
Talerlisten bliver fremover prioriteret sådan: 
 

 I den rækkefølge man har meldt sig, men 

 med den ændring at man bliver placeret øverst på listen, hvis man ikke tidligere har haft ordet til 
det pågældende punkt 

 
I tillæg gives der mulighed for at bede om en kort bemærkning udenom talerlisten. En kort bemærkning 
skal holdes indenfor maximalt 15-20 sekunder. 

Referat fra seneste møde Er godkendt og udsendt 

Godkendelse af dagsorden Ingen punkter tilføjet. 
 
Punkt D2: Da ingen bestyrelsesmedlemmer 
giver udtryk for, at have spørgsmål eller 
kommentarer til bestyrelseshåndbogen, 
udgår punktet. 
 
Dagsordenen derefter godkendt. 

D1 
Bilag: 
Evaluering og opsamling efter delegeretmødet/ 
Sus Falch og øvrige deltagere  
 

FreelanceGruppens deltagere i DJ’s delege-
retmøde orienterede om mødets hoved-
punkter. 
 
Sus Falch blev genvalgt til hovedbestyrel-
sen og har efterfølgende også fastholdt sin 
plads i forretningsudvalget. 
 
Valget til hovedbestyrelsen viste en skæv 
fordeling hen over de enkelte faggrupper, 



hvilket bl.a. har betydet, at ingen kommu-
nikatører blev valgt. Et forhold der vil blive 
adresseret af bl.a. Sus Falch i den kom-
mende tid. 
 
Der gives udtryk for, at FreelanceGruppen 
og FreelanceGruppens bestyrelse fremover 
skal forberede sig endnu bedre til fremti-
dige delegeretmøder. 
 
Der skal arbejdes på at skabe endnu bedre 
kommunikation og større fællesskab blandt 
delegerede op til delegeretmøderne, så 
vigtige emner kan drøftes.  

D2 
Bilag: Bestyrelseshåndbogen 
Bestyrelseshåndbogen - spørgsmål efter konstitueringen 
Sus Falch 

Suspenderet. 

D3 
Bilag: D3 Omstrukturering af Dropbox 
 FreelanceGruppens anvendelse af fjernarkivering på 

Dropbox 
Ny dropboxstruktur 
Vagn Majland og Sus Falch 
 

Vagn Majland præsenterede en mulig om-
strukturering af FreelanceGruppens drop-
box-arkiv. 
 
Efter en debat blev det aftalt, at forman-
den og de enkelte udvalgsformænd i første 
omgang foretager en oprydning i det eksi-
sterende arkiv. Formandens oprydning skal 
være afsluttet den 19. maj, hvorefter de 
øvrige ansvarlige kan gennemføre opryd-
ningen. 
 
Thomas Arnbo og Vagn Majland vil udar-
bejde et forslag til nem søgning i Dropbox.  

D4 
Bilag: D4 
Gennemgang af afregningsregler og bilag + kvartalsregnskab 
Steen Ramsgaard og Sus Falch 
 

Sus Falch gennemgik de nye regler for regi-
strering af afregningsbilag. 
 
Der bliver udarbejdet en manual, som be-
skriver reglerne med angivelse af flow, fil-
navne og deadlines. 
 
Der gives udtryk for, at flowet bør inde-
holde en mulighed for information om bi-
lagsstatus. 
 
Der bliver endvidere udarbejdet nye Excel-
regneark til registrering på vedtagne un-
derbudgetter. 
 
Regnskabet for 1. kvartal i 2017 gennem-
gået. Dokumentet indeholder kun det aktu-
elle regnskab. Efter næste kvartal vil regn-
skabet blive holdt op mod budget og sidste 
års regnskabstal. 

  



B1 
Bilag: B1 
Nordisk seminar – fastsættelse af tilskud/deltagerantal og 
administration af tilmelding 
Morten Bergholt 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager en økono-
misk ramme for dansk deltagelse i Nordisk Seminar 2017 i Hel-
singfors. Bestyrelsen kan beslutte at give mandat til formand-
skabet om at beslutte detaljerne og arrangere det praktiske. 
 

Nordisk seminar, som finder sted i Helsinki 
den 15. og 16. september. 
 
Umiddelbart før seminaret afholdes Nor-
disk Topmøde, hvor bestyrelsen kan del-
tage. 
 
Morten Bergholt orienterede om indholdet 
i Nordisk Topmøde. 
 
Bestyrelsen giver formandskabet mandat 
til, at tilrettelægge deltagelse i både semi-
nar og topmøde indenfor de givne budget-
rammer under forudsætning af løbende in-
formation om status. 
 
Medlemmer af FreelanceGruppen skal IKKE 
tilmelde sig via seminarets Facebook-
gruppe eller hjemmeside. 

B2 
Bilag: Intet bilag – men husk kalendere 
Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2017 
Sus Falch 

 
Der er aftalt bestyrelsesmøder i FLG på 
disse dage i 2017: 
 
Mandag den 12. juni 
Mandag den 14. august 
Mandag den 9. oktober 
Fredag den 24. november 

  

Tema  1 
Bilag: Tema 1 
Et arbejdsmarked i forandring – prekarisering eller nye mu-
ligheder? Oplæg ved arbejdslivsforsker Janne Gleerup og  
efterfølgende drøftelse i bestyrelsen. 

Janne Gleerup gav en grundig indføring i 
prækariseringens konsekvenser, dilemmaer 
og muligheder. 
 
Bestyrelsen enig i at der skal iværksættes 
aktiviteter, som kan fremme interessen for, 
at området kan blive synligt i debatten og i 
det faglige arbejde.  

Dag 2  

Tema 2 
Bilag: Tema 2 
Klubarbejdet – sådan gør vi - oplæg til debat og gruppear-
bejde 
Nina Trige Andersen 

Med udgangspunkt i et oplæg fra Nina 
Trige Andersen drøftede bestyrelsen mulig-
heder og udfordringer omkring freelance-
klubber. 
 
Enighed om at der skal arbejdes videre 
med området. 

  



D5 
Bilag: D5 
FLGs ændrede optagelseskrav - hvilke medlemmer vil vi orga-
nisere/rekruttere og hvordan vil vi nå dem/input til udvalget 
De nye, der vender tilbage med et forslag til strategi på juni-
mødet 
Marie Bille og udvalget 
 

Indstilling: 
Udvalget ’De nye’ ønsker, at bestyrelsen drøfter skitse til pla-
ner og mål for udvalgets arbejde frem til generalforsamlingen 
i 2018, herunder også at få kvalificeret planen yderligere med 
refleksioner og forslag fra bestyrelsen. Der skal udarbejdes 
kommissorium for udvalget. 

 

Optagelseskravene drøftet. 
 
Udvalget De Nye tager input med i det vi-
dere arbejde og præsenterer et forslag til 
kommissorium og indsatsområder på juni-
mødet. 

B3 
Bilag: B3 og Arbejdsprogram 2017 
Arbejdsprogram – fastlæggelse af temaer og udarbejdelse af 
årshjul med afsæt i arbejdsprogram og oplæg fra Janne Glee-
rup 
Sus Falch og Morten Bergholt 
 

  

Med udgangspunkt i arbejdsprogrammet 
blev en række temaer drøftet. 
 
Med afsæt i de drøftede temaer venter Sus 
Falch tilbage med forslag til temadrøftelser 
på kommende bestyrelsesmøder. 
 

B4 
Bilag: B4 
Ny webstrategi – og – indhold 
Webudvalget 
 

Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter og vedtager ny webstrategi lige som be-
styrelsen bidrager med idéer til yderligere indhold på hjem-
mesiden. 

Webstrategien præsenteret, drøftet og be-
sluttet. 
 
Webudvalget tager inputtet med i det vi-
dere arbejde. 

B5 
Bilag: B5 
Krav fra medlem vedrørende ophavsretskrænkelse 
Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen drøfter henvendelse fra medlem med 
krav om kompensation for manglende byline og øvrige krav, 
og beslutter hvilket svar medlemmet skal have.  

En enig bestyrelse mener ikke der er tale 
om en krænkelse men derimod en teknisk 
fejl.  
 
Sus Falch meddeler beslutningen til med-
lemmet. 

Nyt fra udvalgene – herunder især kursusudvalget, jubilæ-
umsudvalget 

En del udvalg har holdt deres første møde 
og resten er på vej med et møde. 
 
De enkelte udvalgsformænd orienterede 
om planlagte aktiviteter og fokusområder. 

Ekstra punkt 
Attestationsberettigede 

Sus Falch, Morten Bergholt og Steen Rams-
gaard godkendt som attestationsberettiget 
i forbindelse med træk på fondsmidler. 

 



 


