
 

FreelanceGruppen 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Gammel Strand 46, 1.sal 

 
Mødedato: 14. august 2017 

 
Mødestart: Klokken 10:00 – der vil være morgenmad fra klokken 09:30 

 
Deltagere: Anne Anthon Andersen 

Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen 
Lise Møller Schilder 

Marianne Bækbøl 
Morten Bergholt 
Nina Trige Andersen 
Steen Ramsgaard 
 

Sus Falch 
Thomas Arnbo 
Vagn Majland 
 

Afbud: Marie Bille 
 

Indhold 

1. Referat........................................................................................................................................................ 2 
2. Godkendelse af dagsorden ........................................................................................................................ 2 
3. Nyt fra udvalg, grupper og DJ .................................................................................................................... 2 
4. Valg af repræsentant til TV2 overenskomstforhandlinger ........................................................................ 2 
5. Valg af medlem af Nordisk Komite ............................................................................................................ 2 
E1. Landerapport til Nordisk Topmøde .......................................................................................................... 2 
6. Økonomi – herunder status fra delbudgetansvarlige ................................................................................ 3 
7. Fusion af Freelanceseminar og DJ’s Freelanceforum ................................................................................ 3 
8. Kontor-yoga-videoer til web for freelancere ............................................................................................. 3 
9. Evaluering af klubarbejdet – og arbejdet fremadrettet ............................................................................. 4 
10. Freelancegruppens IT-anvendelse ........................................................................................................... 4 
11. Valg af deltagere til TR-stævnet i september .......................................................................................... 4 
12. Jubi40 – gæsteliste til festen o.a. ............................................................................................................. 4 
13. Nordisk Freelanceseminar ....................................................................................................................... 5 
14. Bestyrelsesmøder 2018............................................................................................................................ 5 
15. Medlemssager .......................................................................................................................................... 5 
16. Statuslisten ............................................................................................................................................... 5 
17. Mødeevaluering ....................................................................................................................................... 5 
 

Bilag 
Bilag 1: FreelanceGruppens IT-anvendelse .................................................................................................... 6 
Bilag 2: Valg af rep. til TV2-OK-forhandlingerne ............................................................................................ 7 
Bilag 3: Computeryoga for freelancere .......................................................................................................... 8 
Bilag 4: Valg af repræsentanter til TR-stævnet 2017 ..................................................................................... 9 
Bilag 5: Valg af medlem af Nordisk Komite .................................................................................................. 10 
Bilag 6: Nordisk Freelanceseminar Helsinki ................................................................................................. 11 
Bilag 7: Fusion af FreelanceSeminar og DJ’s Freelanceforum ..................................................................... 13 
Bilag 8: Jubi40 – gæsteliste til festen ........................................................................................................... 14 
Bilag 9 Økonomi FLGs budget 2017 ............................................................................................................. 15 
Bilag 10 Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 ......................................................................................... 17 
Bilag 11: Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 ........................................................................................ 18 
Bilag 12: Kursusudvalgets budgetopfølgning ............................................................................................... 19 
Bilag 13: Evaluering af klubarbejdet og arbejdet fremadrettet ................................................................... 20 
Bilag 14 Danish report Nordic Topmeeting 2017......................................................................................... 21 

 

  



    

Gå til toppen  Side 2 af 21 

1. Referat Orientering 

Indstilling Referat fra mødet den 26. og 27. april 2017 er godkendt og udsendt. 

Referat: Referatet er godkendt løbende under mødet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden Beslutning 

Indstilling Er der kommet aktuelle emner med behov for behandling i dag? 

Referat: Et punkt omkring en landerapport til Nordisk Topmøde sættes ind mellem punkterne 5 og 6 
med overskriften E1 Landerapport til Nordisk Topmøde. 

 

3. Nyt fra udvalg, grupper og DJ Drøftelse 

Indstilling Bordet rundt med orientering om aktuelle aktiviteter. 

Referat: 
 

Kursusudvalget har holdt møde om sidste halvår 2017 og første fire måneder i 2018. Bruttoli-
sten bliver lagt i Dropbox under Kursusudvalget. 

Steen Ramsgaard foreslår et kursus i Excel for bestyrelsen. 
Morten Bergholt henviser til en tidligere beslutning om et kursus for bestyrelsen omkring 
tekster til web’en. 
Marianne orienterede om nedskæring af antal dialogmøder i forbindelse med Jubi40. 

Nina Trige Andersen orienterede om aktiviteter i forbindelse med Jubi40.  
Steen Ramsgaard orienterede om arbejdet i Internationalt Udvalg. 
Sus Falch orienterede om barselsfonden, hvor der for en gang skyld er brugt flere penge end 
det opkrævede beløb. Det har givet positiv respons at barselsfonden har været omtalt i ny-
hedsbreve. 

 

4. Valg af repræsentant til TV2 overenskomstforhandlinger Beslutning 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der skal deltage i ovennævnte forhandlinger 
2017/18 

Bilag: Bilag 2 Valg af rep. til TV2-OK-forhandlingerne 

Referat: 
 

Morten Bergholt orienterede om udfordringerne i forbindelse med overenskomstforhandlin-
gerne på TV2 Danmark og TV2 regionerne. Der er ikke nogen mødeplan endnu. 

Morten Bergholt valgt som FreelanceGruppens repræsentant. Muligheden for etablering af 
en freelanceklub undersøges og Lise Møller Schilder udpeges som deltager i denne del af 
processen. 

 

5. Valg af medlem af Nordisk Komite Beslutning 

Oplæg: Morten Bergholt 

Indstilling: Bestyrelsen udpeger et nyt medlem fra bestyrelsen til pladsen i Nordisk komite. 

Bilag: Bilag 5 Valg af medlem af Nordisk Komite 

Referat: 

 

Sus Falch orienterede om arbejdet. 

I FreelanceGruppens Nordiske Udvalg sidder Morten Bergholt og Marianne Bækbøl. Morten 
Bergholt sidder som repræsentant i Nordisk Komite. Udvalget foreslår en ændring så Marian-
ne Bækbøl fremover bliver FreelanceGruppens repræsentant i Nordisk Komite. 

Bestyrelsen godkender en halv dags fagligt frikøb pr. måned resten af 2017. 
 

E1. Landerapport til Nordisk Topmøde Beslutning  

Oplæg: Morten Bergholt 

Indstilling:  

Bilag: Bilag 14 Danish report Nordic Topmeeting 2017 

Referat: Landerapporten blev godkendt. 
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6. Økonomi – herunder status fra delbudgetansvarlige Drøftelse 

Oplæg: Steen Ramsgaard og Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om 1. halvårs forbrug og stiller spørgsmål. De delbudget-ansvarlige 
giver så vidt, det er muligt en halvårs-status i forhold til forbrug, ud fra egne timeban-
ker/udgifts-oversigter. 

Bilag: Bilag 9 Økonomi FLGs budget 2017 
Bilag 10 Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 
Bilag 11 Indstilling - økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 
Bilag 12 Kursusudvalgets budgetopfølgning 

Referat: Budgetopfølgningen for første halvår 2017 udviser et mindreforbrug end budgetteret. 
 
Nina Trige Andersen orienterede om jubilæumsmagasinproduktionen. Her ligger man inden-
for budgetrammen. 
 
Marianne Bækbøl orienterede om Web-udvalgets budgetopfølgning, som følges uden over-
skridelse. 
 
Vagn Majland orienterede om kursusudvalgets budgetopfølgning, hvor der aktuelt er an-
vendt 250.000,- og der planlægges kurser for 380.000,- i sidste halvår 2017. Samlet svarer det 
til det givne budget på kr. 630.000,-. Derudover er en ansøgning om SKU-midler på kr. 
300.000,- til gennemførelse af dronekurser blevet godkendt. Heraf er der brugt 95.000,- og 
planlagt kurser for 110.000,-. Dermed er der 95.000,-, som vil blive anvendt på videreuddan-
nelse af dronepiloter. 

 

7. Fusion af Freelanceseminar og DJ’s Freelanceforum Beslutning 

Oplæg: Morten Bergholt og Sus Falch 

Indstilling: Formandskabet (Sus og Morten) indstiller til bestyrelsen, at der sammen med næste Free-
lanceseminar den 23. – 25. februar 2017 samtidig og samme sted (Kobæk Strand) bliver af-
holdt Freelanceforum. 

Bilag: Bilag 7 Fusion af seminar og FreelanceForum 

Referat: Freelanceforum er en opgave, der normalt er pålagt de forbundsansatte i DJ at planlægge og 
gennemføre. Det spænder normalt over én dag, og er et tilbud til alle freelancere i forbundet. 
Freelanceforum gennemføres hvert andet år, men Freelanceseminaret gennemføres hvert år. 
 
Bestyrelsen godkender fusionen mellem de to arrangementer i 2018. 

 

8. Kontor-yoga-videoer til web for freelancere Beslutning 

Oplæg: Marianne Bækbøl 

Indstilling: At bestyrelsen bidrager med idéer og tilsagn til praktisk gennemførsel af et forebyggelsespro-
jekt, der retter sig mod arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. 

Bilag: Bilag 3 Computeryoga for freelancere 

Referat: Marianne Bækbøl orienterede om et forslag om produktion af en videoserie, som skal hjælpe 
medlemmer med bøvl i bevægeapparatet på grund af stillesiddende arbejde, tunge løft af 
udstyr eller andre forhold forårsaget af freelancerens hårde arbejde. 
 
Marianne Bækbøl taler med Eva Jacobsen i DJ om projektet og vender tilbage på et senere 
bestyrelsesmøde. 
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9. Evaluering af klubarbejdet – og arbejdet fremadrettet Tema 

Oplæg: Sus Falch og Nina Trige Andersen 

Indstilling: Bestyrelsen får en status på arbejdet med etablering af faglige klubber, hvilke særlige resulta-
ter der måtte være opnået i de enkelte klubber og om DJ rykker på sig i forhold til understøt-
telsen af dem. Bestyrelsen tager derefter en drøftelse af, hvordan arbejdet skrider frem, og 
hvordan der bedst kan skabes endnu flere og bedre resultater hurtigst muligt – bl.a. – men 
ikke kun - i DR-sammenhæng, hvor de fastansattes repræsentanter og DJ har forpligtet sig på 
en bedre organisering af freelancerne. 

Bilag: Bilag 13 Evaluering af klubarbejdet og arbejdet fremadrettet 

Referat: Som oplæg til en debat om emnet orienterede Sus Falch om arbejdet/status i forbindelse 
med etablering af freelanceklubber og Nina Trige Andersen orienterede om de udfordringer 
man støder på i arbejdet. 
 
Katrine Nadia Jørgensen orienterede om klubaktiviteterne på Politiken. 

 

10. Freelancegruppens IT-anvendelse Beslutning 

Oplæg: Vagn Majland 

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med disse opgaver: 
 

 Kortlægning af FreelanceGruppens nuværende IT-anvendelse 

 Udarbejdelse af et eller flere forslag til den fremtidige anvendelse af IT 

 Udarbejdelse af kravspecifikation 
 
Både kortlægningen af nuværende anvendelse og forslagene til fremtidige løsninger skal 
indeholde oversigt over omkostninger og tilhørende arbejdsopgaver. 
 
Kravspecifikationen skal først udarbejdes efter en drøftelse af de to første punkter på et be-
styrelsesmøde. 

Bilag: Bilag 1 Freelancegruppens IT-anvendelse 

Referat: En arbejdsgruppe bestående af Sus Falch, Vagn Majland og Lise Møller Schilder nedsat. 
 
Gruppen vender tilbage med forslag til mulige løsninger. 

 

11. Valg af deltagere til TR-stævnet i september Beslutning 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Den 26.-27. september er der TR-stævne i Vejle. Stævnet varer typisk fra kl. 11 den første dag 
til kl. 13 den anden. FLG kan deltage med fem bestyrelsesmedlemmer. Sus Falch deltager i sin 
egenskab af HB-medlem, og skal tilmelde FLGs deltagere. 

Bilag: Bilag 4 Valg af repræsentanter til TR-stævnet 2017 

Referat: Sus Falch, Nina Trige Andersen, Morten Bergholt, Marie Bille, Marianne Bækbøl og (Katrine 
Nadia Jørgensen) deltager i årets TR-stævne. 

 

12. Jubi40 – gæsteliste til festen o.a. Beslutning 

Oplæg: Udvalget og Sus Falch 

Indstilling: Da vi kun har et bestyrelsesmøde i oktober forholdsvis tæt på jubilæumsfesten, drøfter og 
beslutter bestyrelsen, om der skal laves en gæsteliste og hvem, der skal stå på den. 

Bilag: Bilag 8 Jubi40 – gæsteliste til festen 

Referat: Udvalget fik forslag til gæsteliste. 
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13. Nordisk Freelanceseminar Beslutning 

Oplæg: Morten Bergholt og Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen orienteres om økonomien og tager stilling til udvidelse af deltagerantallet med 4 
pladser mere. Samt adskilt fra dette, om vi vil finansiere Janne Glerups bidrag på seminaret, 
hvis finnerne laver aftale med hende. (De har spurgt om vi vil betale, men ikke meldt tilbage 
om de har lavet aftale). 

Bilag: Bilag 6 Nordisk Freelanceseminar Helsinki 

Referat: Finansiering af Janne Glerups honorar godkendt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen godkender endvidere en udvidelse af deltagerantallet, hvilket betyder en merud-
gift på omkring kr. 15.000,-. 

 

14. Bestyrelsesmøder 2018 Beslutning 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Husk opdateret kalender 

Bilag:  

Referat: Bestyrelsesmødet i februar fastlagt til den 6. februar 2018. 
 
Møder for nogle af udvalgene blev også aftalt mellem udvalgsmedlemmerne. 

 

15. Medlemssager Beslutning 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Lukket dagsordenspunkt 

Bilag:  

Referat: Sus Falch orienterede om sagen vedrørende Ida Sønderby Rosgaards artikel uden byline på 
hjemmesiden.  
 
Udlandsdansker ønsker forbundets hjælp til en sag i Canada. Sus Falch tager en snak med 
DJ’s juridiske afdeling. 

 

16. Statuslisten Beslutning 

Indstilling:  

Bilag:  

Referat: Statuslisten behandles fremover i forbindelse med nyt fra udvalgene. 
 

17. Mødeevaluering Drøftelse 

Indstilling: Mødets forløb kommenteres og drøftes. 

Referat: God mødeledelse og god stemning på mødet. 
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Bilag 1: FreelanceGruppens IT-anvendelse 
 
Udarbejdet af: Vagn Majland 
 
Indstilling:  
 
Det indstilles at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med disse opgaver: 
 

 Kortlægning af FreelanceGruppens nuværende IT-anvendelse 

 Udarbejdelse af et eller flere forslag til den fremtidige anvendelse af IT 

 Udarbejdelse af kravspecifikation 
 
Både kortlægningen af nuværende anvendelse og forslagene til fremtidige løsninger skal indeholde oversigt 
over omkostninger og tilhørende arbejdsopgaver. 
 
Kravspecifikationen skal først udarbejdes efter en drøftelse af de to første punkter på et bestyrelsesmøde. 
 
Sagsfremstilling:  
 
FreelanceGruppen anvender IT-løsninger til fx disse opgaver: 
 

 Bestyrelsens interne kommunikation: 
o Et mailsystem med adresser i domænet freelancegruppen.dk 
o Aktuelle dokumenter i Dropbox 

 Bestyrelsens dokumentarkiv i Dropbox 

 Medlemmernes indbyrdes kommunikation: 
o PingPong til fag- og arbejdsrelevante spørgsmål (Mailliste) 
o PingPong Kantine til andre spørgsmål (Mailliste) 
o DJ’s Facebook, Twitter og LinkedIn 
o Facebook: PingPong for DJ Freelancere 

 
Økonomi: 
 
Der er ingen omkostninger forbundet med arbejdsgruppens aktiviteter. 
 
Omkostninger relateret til eventuelle ændringer i IT-anvendelsen vil fremgå ef senere indstillinger til besty-
relsen. 
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Bilag 2: Valg af rep. til TV2-OK-forhandlingerne 
 
Emne: Udpegelse af bestyrelsesrepræsentant til overenskomstforhandlingerne på TV2 Danmark 
og TV2 regionerne 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der skal deltage i ovennævnte forhand-
linger 2017/18. 
 
Sagsfremstilling: FLGs bestyrelse har en plads i forhandlingsdelegationerne til de to ovennævnte 
forhandlinger.   
Morten Bergholt har i flere omgange været rep. ved forhandlingerne og da det er en fordel, at 
man har erfaring fra området, bør det overvejes om han skal udpeges igen. 
Morten Bergholt fortæller på bestyrelsesmødet lidt mere om, hvad det indebærer, og hvordan 
den øvrige freelancerepræsentation typisk har været. Det kan vi lige ta’ en kort drøftelse af, om vi 
er tilfreds med, eller vi skal foreslå ændringer, så flere mobiliseres. Men der er meget forskel på 
freelancernes tilknytning de to steder. Denne drøftelse kan også fortsættes på kommende besty-
relsesmøde, hvis vi vil.  
Det kan dog allerede nu slås fast, at der vil blive fastlagt en møderække i løbet af 2017 og frem til 
de afsluttende forhandlinger i februar/marts 2018, hvor man til sidst skal kunne prioritere for-
handlingerne højt.  
Vi skal naturligvis også være klar over, at vi skal afvikle vores seminar/GF i dagene før OK udløber, 
men det har ikke tidligere givet problemer, når Morten (som jo også er seminar-ansvarlig) har del-
taget. En enkelt gang, hvor Hanne Barnekow deltog som rep. ved TV2 Danmark-forhandlingerne 
var hun forhindret i at deltage ved vores GF, men det løser sig jo nok.  
 
 
 
Finansiering: Ingen for FLG – DJ betaler TA for deltagelse i møderne, transport osv. 
 
Tidsforbrug på mødet: 15 min.  
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Bilag 3: Computeryoga for freelancere 
 
Emne: ”Computeryoga for freelancere” 
 
Udarbejdet af: Marianne Bækbøl 
 
Indstilling: At bestyrelsen bidrager med idéer og tilsagn til praktisk gennemførsel af et forebyggel-
sesprojekt, der retter sig mod arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. 
 
Sagsfremstilling: Freelancere er ofte udsatte på det fysiske arbejdsmiljø, og det er relevant at FreelanceGruppen bi-
drager til at styrke medlemmernes fysiske trivsel.  
 
Sammen med Sus Falch er jeg derfor gået i kontakt med DJ arbejdsmiljøkonsulent Eva Jacobsen, der bakker idéen op 
om at få produceret 6 x 10-minutters yoga-video, der er særligt målrettede skader i især nakke, skuldre, arme og ryg 
samt relevante åndedrætsøvelser. Videoerne vil være til hjemmebrug, målrettet forskellige fagligheders arbejdsbe-
lastninger (fotografer, VJs, computer-brugere osv) skal ligge synlige på DJs, vores og andres websider, og nemt kunne 
tages frem af det enkelte medlem.  
Videoerne vil passe perfekt ind i den arbejdsmiljøstrategi, som vi netop deltog på delegeretmødet. 
 
Jeg vil gerne selv gå videre som tovholder på projektet og kontakten til yoga-læreren er på plads, men selve produkti-
onen af videoerne skal drøftes, og dér har jeg både brug for bestyrelsens idéer og eventuelle arbejdstrang. 
 
Finansiering: Der kan ansøges om SKU-midler til formålet – ligesom DJ vil være inde over økonomisk – så det vil derfor 
ikke være nødvendigt at belaste FreelanceGruppens eget budget. 
 

Tidsforbrug på mødet 
15-20 min 
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Bilag 4: Valg af repræsentanter til TR-stævnet 2017 
 
Emne: Udpegelse af repræsentanter til TR-stævnet 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: D. 26.-27. september er der TR-stævne i Vejle. Stævnet varer typisk fra kl. 11 d. første 
dag til kl. 13 d. anden. FLG kan deltage med fem bestyrelsesmedlemmer. Sus Falch deltager i sin 
egenskab af HB-medlem, og skal tilmelde FLGs deltagere. 
 
Sagsfremstilling:  
TR-stævnet har deltagelse af fastansattes tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt HB og adskil-
lige faglige konsulenter i DJ.  
Da der som altid er fokus på forhandling, netværk med tillidsrepræsentanter o.lign. må det stærkt 
anbefales, at vi vælger deltagerne blandt de af os, der har erfaringer med aftalestoffet, arbejder 
med det, faglige klubber eller er blevet udpeget til at skulle i gang med det. Men der kan også væ-
re andre gode grunde.    
TR-stævnet skulle have være behandlet på overenskomst og aftaleudvalgets-møde i februar, men 
blev udskudt – sikkert pga. Claus Iwersens fravær pga. OK-forhandlinger i DR, og er så ikke senere 
blevet programsat, så lad os lige ta en ide-runde, så vi kan bidrage med forslag. Programmet ud-
kommer først i anden halvdel af august. 
Sus skaffer foreløbigt program fra Iwersen, inden bestyrelsesmødet.  
   
Finansiering: 2 FF-dage pr. deltager jf. beslutning tidligere på året. Sus får TA fra DJ. 
 
Tidsforbrug på mødet: 20 minutter 
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Bilag 5: Valg af medlem af Nordisk Komite  
 
Emne: Valg af nyt medlem til Nordisk Komite, der vælges på topmødet 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen udpeger et nyt medlem fra bestyrelsen til pladsen i Nordisk komite. 
 
Sagsfremstilling: På topmødet i september, skal der vælges en ny nordisk komite for den kom-
mende periode. Morte Bergholt har nu siddet der siden komiteens fødsel, og tænker, at det kunne 
være formålstjenligt med en afløser på posten, så nye øjne, nye relationer osv. kan være med til at 
skabe fornyet aktivitet i komiteens – og dermed det nordiske samarbejde. 
Det uddyber han på bestyrelsesmødet. 
Vi har selv et nordisk udvalg beståede af Marianne Bækbøl og Morten Bergholt, og en mulighed 
kunne være, at Marianne og Morten bytter plads i forhold til komiteen. Men dette forslag skal på 
ingen måde afholde interessere, som har tid, til at byde ind på arbejdet. 
Jf. vores tidligere beslutning har næstformanden været født formand for vores nordiske udvalg, 
for at kunne repræsentere gruppen ved de andres generalforsamlinger (bl.a. så der kom en fra 
vores formandskab) og så komitemødet kunne afholdes i forbindelse med deltagelse i et lands GF.  
Men den praksis kan vi blot ændre på, da det efter formandskabets mening er lige så respektfuldt, 
at det er komiteens medlem, der repræsenterer FLG. Og formanden send jo altid sin hilsen til de 
nordiske kammerater. 
 
Finansiering: Ingen udover dækning af ophold og rejseomkostninger. FF kan om nødvendigt be-
handles senere, når arbejdsbyrden i den nye komite kendes.  
 
Tidsforbrug på mødet: 10 min.  
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Bilag 6: Nordisk Freelanceseminar Helsinki 
 
Emne: Nordisk Freelanceseminar Helsinki – øget deltagerantal 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen orienteres om økonomien og tager stilling til udvidelse af deltagerantal-
let med 4 pladser mere. Samt adskilt fra dette, om vi vil finansiere Janne Glerups bidrag på se-
minaret, hvis finnerne laver aftale med hende. (De har spurgt om vi vil betale, men ikke meldt 
tilbage om de har lavet aftale).  
 
Sagsfremstilling: FLG har fået tilbudt de sidste fire pladser på seminaret i Helsinki, og de ansvarlige 
Morten Bergholt og Sus Falch har forlods takket ja, da der er en meget interesseret venteliste, og 
det ikke får særligt store økonomiske konsekvenser. 
Der bliver dog kun brug for 3 hotelværelser mere, da to deltagere, som er gift deler værelse.  
Vi har endnu ikke fået tilsagn fra hotellet om vi kan få tre værelser mere, og kan vi ikke det, skal 
det med i overvejelserne at nogle af bestyrelsesmedlemmerne skal være indstillet på at dele væ-
relse med hinanden eller en af deltagerne, som de måske kender godt.  
Her kommer regnestykket for 45 deltagere, som oprindeligt besluttet: 
 
Til rådighed jf. GF-beslutning  291.045,40 kr. 
Hotel 45 værelser   205.270,26 kr. 
Deltagergebyr 45 pers.      44.700,00 kr. 
Transportrefusion 45 pers. ca., men ikke mere end   34.000,00 kr. 
Udgifter i alt 45 pers.   283.970,26 kr. 
 
Rest         7.075,14 kr.  
Samlede udgifter til 4 pers. mere     21.408,00 kr. 
 
Merudgift i alt (budgetoverskridelse) (4 pers.)    14.332,86 kr.  
 
Nogle vil måske synes, at hotelpriserne er relativt høje, men de er svære at forhandle ned i pris, i 
og med at Helsinki ikke har så mange hoteller, at der finder mange messer sted, når vi er der, og 
det derfor har været svært at finde et sted til os alle, hvilket bestyrelsen og medlemmerne synes 
var vigtigt. 
Som det er nu, er hele arrangementet finansieret af fondsmidler, men vi har også en international 
pulje på 50.000 kr. fra DJ, som vi endnu ikke har fået i spil. Og da mange af seminarets program-
punkter samt det faktum, at det er et fælles nordisk medlemsarrangement, gør det oplagt at bruge 
nogle af de penge og rapportere fra seminaret.  
Vi kan også vælge at overskride budgettet for det nordisk seminar, da det ser ud til, at vi har plads 
indenfor forbrugsrammen på i alt 2. mio kr. 
Med den interesse, der har været for seminaret og venteliste skorter det ikke på argumenter for at 
finde pengene til de sidste 4 pladser her eller der.  
Og så skal det nævnes, at der ikke bliver nogen merudgift, hvis vi ender med at måtte dele nogle 
værelser.  
 
Finansiering: Som beskrevet i indstillingen. Janne Glerups oplæg på seminaret kan finansieres af 
kursusbudgettet.  
 
Tidsforbrug på mødet: 15 min.  
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Bilag 7: Fusion af FreelanceSeminar og DJ’s Freelanceforum 
 
Emne: Sammenlægning af FreelanceSeminar og FreelanceForum 
 
Udarbejdet af: Morten Bergholt 
 
Indstilling:  
Formandskabet (Sus og Morten) indstiller til bestyrelsen, at der sammen med næste FreelanceSeminar den 
23. – 25. februar 2017 samtidig og samme sted (Kobæk Strand) bliver afholdt FreelanceForum. 
 
Sagsfremstilling:  
FreelanceForum er en opgave, der normalt er pålagt de forbundsansatte i DJ at planlægge og gennemføre. 
Det spænder normalt over én dag, og er et tilbud til alle freelancere i forbundet. Altså ikke kun medlemmer 
af FreelanceGruppen. Men så vidst Sus husker, har mange af deltagerne været fra FLG.  
 
Forud for denne indstilling har Sus Falch fået en henvendelse fra DJ-formand Lars Werge, der forhørte sig 
om hvorvidt vi i FreelanceGruppen kunne være interesseret i et samarbejde om at sammenlægge de to 
events. Baggrunden er den, at forbundet mangler den fornødne ekspertise og det fornødne mandskab til at 
udføre denne opgave, der for år tilbage blev dem pålagt af hovedbestyrelsen (min udlægning). 
 
Sus og jeg har først drøftet ideen med seminarudvalget på mail, som dengang nikkede til den, og havde 
gode overvejelser, for at vi kan sikre kvaliteten af vores seminar. D. 9.8. var Sus og jeg til møde med direk-
tør Linda Garlov og lederen af DJ Karriere og trivsel, Rikke Andreasen. Vi gennemgik på mødet betingelser, 
begrænsninger, ressourcer og muligheder – i en slags indledende forventningsafstemning. 
Der er for os at se næsten kun positive omstændigheder i forbindelse med et samarbejde. Vi er os meget 
bevidste, at 2018 bliver det sidste år, hvor vi har rigeligt med midler til at gennemføre et FreelanceSeminar. 
Et fremtidigt samarbejde med forbundet om et årligt seminar for freelancere kan blive den afgørende fak-
tor, der kan sikre, at vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer et årligt seminar. Det sagde vi også på mødet.  
 
Vi er enige om, at sammenlægningen skal kunne mærkes som en udvidelse af seminaret. Både hvad angår 
antallet af deltagere, men også antallet af tilbud. Vi får også en klar udvidet ramme i forhold til valg af em-
ner, da DJ´s midler til FreelanceForum (som afholdes hvert andet år) ikke er underlagt samme begrænsnin-
ger som vore fondsmidler er. Vi kan med andre ord beskæftige os mere åbent med politiske og fagpolitiske 
emner i et samarbejde, end vi efter bogen ellers kan. Dette forhold og ønske var Linda og Rikke helt med 
på, og accepterede. 
 
Udfordringen er så, at vi frem til næste seminar skal finde ud af at samarbejde med et hold, der måske har 
nogle helt andre erfaringer end os i forhold til at stable et freelance-seminar på benene. De refererede f. 
eks ofte til erfaringer fra afvikling af Fagfestivallen. Men det ser jeg blot som en berigelse og en spændende 
udfordring. Og det er også vores oplevelse, at de under mødet blev lidt overraskede over, hvor proff. der 
var blevet arbejdet med seminaret.  
 
Derfor vores anbefalinger af samarbejdet. Vi har ikke haft mulighed for en drøftelse i seminarudvalget efter 
vores møde med DJ, så alle – også Anne og Katrine – er naturligvis velkomne med overvejelser, bekymrin-
ger og spørgsmål på mødet.  
 
Finansiering: Positiv idet, der i DJs budget er afsat 200.000 kr. til FreelanceForum. Dermed ikke sagt, at vi 
skal rutte med pengene, men det er jo et beløb der også vil være til rådighed fremadrettet. 
 
Tidsforbrug på mødet 20 min 
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Bilag 8: Jubi40 – gæsteliste til festen  
 
Emne: Jubi40 – gæsteliste til festen 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Da vi kun har et bestyrelsesmøde i oktober forholdsvis tæt på jubilæumsfesten, drøf-
ter og beslutter bestyrelsen, om der skal laves en gæsteliste og hvem, der skal stå på den. 
 
Sagsfremstilling: Da Nina Trige Andersen, som er formand for jubi40-udvalget er på ferie, og vi har 
fået en forespørgsel fra et medlem, har Sus efter aftale med Nina, lavet denne indstilling. 
Ved jubilæumsfesten for de 20 år, havde man inviteret fx tidligere formænd for FLG (nogle af dem 
er, som i måske ved, fra Ninas artikler) pensionister.  
Der kan også være andre, som vi vil invitere – fx formandskabet i DJ, vores samarbejdspartnere 
Birgitte og Ida fra velkomstcentret o.a. Da, der er plads til 200 gæste i alt ved arrangementet, vil 
gæstelistens deltagere naturligvis gå fra de 200 pladser. Det vil ikke have nogen økonomisk konse-
kvens, da arrangementet er gratis for deltagerne.  
 
 
Finansiering: Ingen udover det allerede vedtagne budget for festen.  
 
Tidsforbrug på mødet: 30 min. men det inkluderer også andre emner, som udvalget måtte ønske 
at få på dagordene efter sit møde mandag morgen, forud for bestyrelsesmødet.  
 

  



    

Gå til toppen  Side 15 af 21 

Bilag 9 Økonomi FLGs budget 2017 
 
FreelanceGruppen budgetforslag 2017 for kontingentmidler og ophavsretsfond  
 
Indtægter  DKK 
Medlemskontingent 1.478.000 
Bevilling fra DJs internationale pulje 75.000,00 
Indtægter ialt 1.553.000,00 
Møder 
Bestyrelsen; lokaler, transport m.m. 190.000,00 
Fagligt frikøb 475.000,00 Se note 1 
Generalforsamling 50.000,00 
Mødeudgifter ialt 715.000,00 
Medlemsaktiviteter 
Delegeret - og valgmøder 10.000,00 
Abonnement, gruppeaftaler 95.000,00 Se note 2 
Tilskud til faglige medlemsinitiativer 25.000,00 
Kursusaktiviteter 100.000,00 Se note 3 
Nordisk & internationalt samarbejde 75.000,00 
Organisering/rekruttering 50.000,00 Se note 4 
FreelanceGruppens 40-års jubilæumsarrange-
ment 

389.940,00 Se note 5 

Ny FLG pris 15.000,00 Se note 6 
Medlemsaktiviteter ialt 759.940,00 
Webredaktion 
Teknisk vedligeholdelse 50.000,00 
Redaktion/indholdsproduktion 185.000,00 
Webredaktion i alt 235.000,00 
Administration 
Administrationsaftale med DJ 24.000,00 
Dropbox, print, kontorhold m.m. 25.000,00 
Revisionsgennemgang 4.000,00 
Administration ialt 53.000,00 
Øvrige posteringer 
Indkøb af PR-materiale 25.000,00 
Lokaleleje til PR-materiale m.m. 4.000,00 
Repræsentation og gaver 5.000,00 
Safety Fund 20.000,00 Se note 7 
Diverse 9.000,00 
Øvrige posteringer ialt 63.000,00 
Udgifter ialt 1.825.940,00 Se note 8 
 
Bestyrelsen foreslår med dette budget et uændret kontingent på 80 kr./mdr. hvoraf de 10 
kr./mdr. er bidrag til barselsfonden. 
Note 1/ Bestyrelsen anbefaler, at forhøjelsen i 2016 på 20 dage til særlig indsats for etableringen 
af faglige klubber fortsætter i 2017. 
Note 2/Beløbet dækker FreelanceGruppens gruppe-medlemsaftaler med: MediaWatch, Vi-
deoTool og dknyt.dk. Og mulighed for at indgå nye.  
Note 3/For at anvende de tilladte 2 mio. kr. fra Ophavsretsfonden til finansiering af de foreslåede 
kursusaktiviteter m.m. i budget for ophavsretsmidler i 2017, skal vi bruge knap 100.000 kr. fra 
kontingetmidlerne. Bliver trækket på fondsmidlerne lavere end de 2 mio. bliver udgiften fra kon-
tingentmidlerne det også.  
Note 4 /Intensivering af organiserigs/rekrutteringsarbejdet er nødvendigt.  
Note 5/En enkeltstående udgift i 2017, hvis forslaget om markeringen af FLGs 40 års jubilæum 
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vedtages som foreslået af bestyrelsen. 
Note 6/ Ny årlig udgift hvis forslaget om indstiftelse af ny pris vedtages. 
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Bilag 10 Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 
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Bilag 11: Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017  
 
Emne: Økonomi budgetkontrol 1. halvår 2017 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen orienteres om 1. halvårs forbrug og stiller spørgsmål. De delbudget-ansvarlige giver 
så vidt, det er muligt en halvårs-status i forhold til forbrug, ud fra egne timebanker/udgifts-oversigter.  
 
Sagsfremstilling: Budgetkontrollen bør tages med et gran salt, da der forekommer fejlkonteringer, som det 
pga. situationen i økonomiafdelingen ikke har været muligt at få rettet før bestyrelsesmødet. Men det vil 
den økonomiansvarlige og formanden have fokus på i løbet af august. 
Men det kan kort siges, at vi ikke smider om os med pengene, selvom bestyrelsens arbejdsniveau er højt. 
Så vidt det er muligt, giver de delbudgetansvarlige for jubi40, web, kurser, FF-konto (Sus) en 1. halvårs-
status ud fra egne registreringer. 
Sus Falch vil som fondsudvalgsformand give en status på brug af fondsmidlerne, samt give en orientering 
om planerne for DJs fremtidige håndtering af FLGs økonomi. 
 
Finansiering: Ingen  
 
Tidsforbrug på mødet: 25 min. 
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Bilag 12: Kursusudvalgets budgetopfølgning 
 
Kursusudvalget har to budgetter: 
 

 Kurser finansieret over ophavsretsfonden Kr. 630.000,00 

 Kurser finansieret over SKU-midler Kr. 300.000,00 

 Samlet budget for kursusudvalget Kr. 930.000,00 
 
Kurserne der finansieres over ophavsretsfonden indgår i FreelanceGruppens overordnede budget. Midlerne 
kan anvendes til enhver form for relevante kurser planlagt af kursusudvalget. 
 
SKU-midlerne er tilgået efter generalforsamlingen efter ansøgning og de kan alene anvendes til dronekur-
ser. 
 
Ophavsretsfonden 
 
Der er ikke lagt et vægtet budget for første halvår. På grund af lav aktivitet i perioden lige op til og lige efter 
generalforsamlingen er der ikke gennemført kurser svarende til halvdelen af budgettet. Det vil medføre en 
lidt større kursusaktivitet i efteråret, så det samlede resultat for året forventes at ligge tæt på budgettet. 
 

 Kurser gennemført i første halvår Kr. 250.000,00 

 Forventet kursusgennemførelse i andet halvår Kr. 380.000,00 

 Samlet kursusudbud i 2017 – svarende til budgettet Kr. 630.000,00 
 
Kursusudvalgets regnskabstal for første halvår af 2017 er i skrivende stund ikke færdigopdateret. De 
250.000,00 kan derfor ændre sig når de endelige regnskabstal foreligger. Kursusudvalgets vurdering er at 
beløbet ikke kan blive højere end de vurderede 250.000,00. 
 
SKU-midler 
 
FreelanceGruppen har, efter ansøgning, fået bevilget kr. 300.000,00 til gennemførelse af dronekurser. 
 
I første halvår er der gennemført et certificeringskursus til små droner i København på fire dage. 
 
Der er fastlagt yderligere et certificeringskursus til små droner i Århus i slutningen af august. 
 
Endelig er det i kursusudvalget aftalt, at gennemføre kurser i bl.a. natflyvning, supplerende flyve- og opta-
geteknik og certificering til større droner. 
 

 Certificeringskursus i København Kr. 95.000,00 

 Planlagt certificeringskursus i Århus i august kr. 110.000,00 

 Forventet kursusgennemførelse i andet halvår Kr. 95.000,00 

 Samlet kursusudbud i 2017 – svarende til det bevilgede beløb Kr. 300.000,00 
 
I de angive tal indgår også overnatning for medlemmer, som ikke har mulighed for at køre hjem om natten. 
 
Der er stor interesse for deltagelse i dronekurser. Hvis der bliver et behov udover de 300.000,00 skal det 
overvejes om et eller flere kurser eventuelt kan finansieres over ophavsretsfonden. 
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Bilag 13: Evaluering af klubarbejdet og arbejdet fremadrettet  
 
Emne: Evaluering af klubarbejdet og arbejdet fremadrettet 
 
Udarbejdet af: Sus Falch 
 
Indstilling: Bestyrelsen får en status på arbejdet med etablering af faglige klubber, hvilke særlige 
resultater der måtte være opnået i de enkelte klubber og om DJ rykker på sig i forhold til under-
støttelsen af dem. Bestyrelsen tager derefter en drøftelse af, hvordan arbejdet skrider frem, og 
hvordan der bedst kan skabes endnu flere og bedre resultater hurtigst muligt – bl.a. – men ikke 
kun - i DR-sammenhæng, hvor de fastansattes repræsentanter og DJ har forpligtet sig på en bedre 
organisering af freelancerne.  
 
Sagsfremstilling: Se ovenstående. 
 
Finansiering: Ingen  
 
Tidsforbrug på mødet: 45 min. 
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Bilag 14 Danish report Nordic Topmeeting 2017 
 
From 19. May 2016 – 14. September October 2017 
 
FreelanceGruppen have these four main issues in 2017: 

1. Creation of work-place networks for freelancers at all the main publishing companies in Denmark. 

 
2. Celebrating the 40-year jubilee of FreelanceGruppen 28. oktober 2017 in Copenhagen as a party – 

and historical and political event.  

 
3. Publishing “The Complete Guide to be a Freelancer” on a digital  platform and in a short, written 

version. 

 
4. Preparing and adjusting our organization to the future market for freelance-work. A market with 

tougher conditions and a lot more freelancers and fever employed.  

 
A short report 

Collective agreements 
We have during the first half year of 2017 negotiated two major collective agreements where Free-
lanceGruppen have had a seat in both the central delegations. The first is the DMA-agreement, which is 
with nearly all the newspapers plus other publishing companies. The second is with the national broadcast-
ing company DR ( Danmarks Radio). 
 

At the DMA-negotiations a model for a freelance-agreement was on the table in the process, but didn´t last 
long. But the model is still there, and can be revitalized. And we are happy to say, that our staff-colleges 
were quite sad, that the freelance-agreement didn’t last long, when we evaluated the negotiations.  
At the DR-negotiations most of the focus was on have to avoid that about 90 members of DJ (Dansk Jour-
nalistforbund) should be fired this autumn. It ended with a good agreement, but without a lot of goodies 
for the freelancers. Instead we got a handshake with our employed colleges, that there will be a much 
stronger combined effort the improve the conditions for the freelancers. For example a support to the cre-
ation of a workplace-network from the organization of the staff-journalists (Journalistgruppen in DR). 
 

Workplace-networks 
Must of the participants of the top-meeting have properly heard of the effort we in FreelanceGruppen have 
placed in establishing work-place networks  at the major publishing companies in Denmark. And according 
to the agenda you will hear more during the top-meeting in Helsinki. Until then here will be mentioned, 
that we have a lot of positive experiences with that work. We have established networks at a good number 
of workplaces, at the work is getting increasing support and respect in our mother-organization. We didn´t 
have that in the beginning, but there is still way to go, to make our mother organization support this work. 
  

The future market for freelancers  
In FreelanceGruppen we have worked a lot in preparing and adjusting our members, our mother-
organization and ourselves to the changing conditions on the market, which we operate in. Many meetings, 
curses, lectures and discussions have been made. We have a feeling, that our mother-organization isn´t 
taking this issue serious enough. They are reluctant to try out new ideas to confront the challenge, that is 
already a reality. Specially when we invite them to cooperate with other unions, which are confronting the 
same challenge. We consider this work to be very important, and will continue to address the whole com-
plex of the future market for freelancers. Therefore, we are all looking forward to the impressions and in-
spirations, that we anticipate at the Nordic Seminar in Helsinki. 
 
Morten Bergholt 
Member of The Nordic Freelance Committee 
and vice-chair of Freelancegruppen        
Number of members in FreelanceGruppen 2017: Nearly 2200 


