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1. Referat Orientering 

Referat Referatet fra mødet den 26. og 27. april godkendt og udsendt/offentliggjort. 

 

2. Godkendelse af dagsorden Beslutning 

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

Referat Dagsordenen godkendt i sin helhed, men med den mindre ændring, at punkt 13 behandles 
umiddelbart efter punkt 3 på grund af sagens karakter og omfang. 

 

3. Nyt fra udvalg, grupper og DJ Drøftelse 

Indstilling  Bordet rundt med orientering om og drøftelse af aktiviteter – herunder fremlæggelse af bud-
getopfølgning for områder med egne budgetter. 

Referat Katrine Nadia Jørgensen informerede om at hun har fået et godt samarbejde med tillidsre-
præsentant Pernille MacDallan og er i gang med en kortlægning af omfanget af freelanceres 
produktion på Politiken. Katrine orienterede også om, at freelancere nu også kan være med-
lem af Politikens medarbejderforening til halvt kontingent. Katrine skriver et indlæg om det 
til et nyhedsbrev. 
Marianne Bækbøl orienterede om et skrivekursus afholdt på Hesselet. Kurset fik rigtig god 
kritik. Flere kurser på Fyn bliver planlagt. Regler for transportgodtgørelse bør revideres. 
Marianne Bækbøl orienterede om arbejdet i webredaktionen, herunder at budgettet holdes. 
Alle opfordres til at dele DJs opslag på Facebook. 
Nina Trige Andersen orienterede om arbejdet med de faglige klubber. 
Vagn Majland om kursusudvalget, hvor der er gennemført 24 kurser i år. Budgetopfølgning er 
under udarbejdelse. Orientering om første halve år sendes til bestyrelsen når alle oplysninger 
er samlet. 
Sus Falch orienterede om arbejdet i hovedbestyrelsen, hvor man nu har konstitueret sig. Sus 
er blevet medlem af overenskomst- og aftaleudvalget. Sus har haft møde med FLGs nye kon-
taktperson Jette Kayerød, chef for rådgivningsafdelingen og har sikret sig, at hun fremover 
sørger for, at vi bliver informeret om aktiviteter og emner, der kan være relevante for os. 

 

4. Overenskomstforhandlinger på Information Drøftelse 

Oplæg Nina Trige Andersen og Lise Møller Schilder 

Indstilling Orientering om forhandlingerne. 

Referat Nina Trige Andersen og Lise Møller Schilder orienterede om forhandlingsforberedelse og –
forløb og de udfordringer de er stødt på i forberedelsesfasen. 

 

5. Økonomi Beslutning 

Oplæg Steen Ramsgaard og Sus Falch 

Indstilling Mundtlig orientering om FLGs økonomi og mulighed for spørgsmål vedr. ny filnavngivnings-
praksis. 

 Sus Falch og Steen Ramsgaard orienterede om forretningsgange og besvarede spørgsmål fra 
bestyrelsen. 
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6. FF for arrangering af Nordisk Seminar Beslutning 

Oplæg Sus Falch 

Bilag B5 FF Nordisk FreelanceSeminar 

Indstilling Bestyrelsen drøfter og beslutter om formandskabet, der er ansvarlig for arrangementet med 
Nordisk FreelanceSeminar skal kompenseres for en del af arbejdet med 2 dages FF pr. mand. 

Referat Indstillingen om 2 dages fagligt frikøb til formand og næstformand godkendt. 

 

7. Skift af mailserviceleverandør Drøftelse 

Oplæg Vagn Majland 

Bilag D2 Skift af mailserveleverandør 

Indstilling Orientering om skiftet fra pil.dk til TimeComputer, herunder drøftelse af administrationen af 
systemet, især PingPong og PingPong Kantine, samt vurdering af nogle få udfordringer i for-
bindelse med skiftet. 

Referat Administration af mailserveren aftales med gruppens nuværende webmaster Jens Anders 
Wejsmark Sørensen. 
En anden løsning til PingPong vil blive overvejet inden næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Videotool Drøftelse 

Oplæg Vagn Majland 

Bilag D1 Videotool 

 
Indstilling 
 

Drøftelse af FreelanceGruppens anvendelse af Videotool. NNTV har netop fremsendt en fak-
tura på kr. 20.000,- for indeværende års anvendelse af Videotool. 

Referat Aftalen om anvendelse af Videotool fortsætter foreløbig året ud. 
Der gøres en ekstra indsats omkring Markedsføring af systemet. 
Inden årets udgang skal antal brugere, video, seere og visninger analyseres med henblik på 
vurdering af en aftale for næste år. 

 

9. Organiseringsstrategi Temadrøftelse 

Oplæg Sus Falch og Udvalget De Nye 

Indstilling Mundtligt oplæg fra Sus Falch og input fra udvalget De nye på mødet 

Referat Sus Falch indledte med et indlæg om, at gøre medlemmer i DJ med freelancestatus opmærk-
somme på det pligtige medlemskab af en specialgruppe. 
Med den udvikling der er omkring flere og flere freelancere er det vigtigt vi og andre special-
grupper, der organiserer freelancere og selvstændige, får kontakt til så mange som muligt. 
Herunder skal det overvejes om indtægtskravet i forbindelse med nyt medlemskab bør sæt-
tes under pres. 
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10. Nordisk Topmøde Beslutning 

Oplæg Morten Bergholt 

Bilag B1 Nordisk topmøde 2017 
B2 Nordisk topmøde guidelines 

Indstilling Vores deltagelse i det næste nordiske topmøde debatteres, og bestyrelsen beslutter et for-
slag til evt. revidering af de nordisk guidelines (normer) og om vi har forslag til dagsorden-
punkter. 

Referat Morten Bergholt orienterede om planlægningen af årets nordiske topmøde herunder en om-
tale af guidelines for det politiske arbejde i det nordiske freelancesamarbejde. 
Guidelines blev debatteret. Nordisk komite opfordres til at udarbejde mere detaljerede ret-
ningslinjer for komite- og udvalgsarbejdet, som en del af de nuværende guidelines. 
Organisationen Rory Peck (https://rorypecktrust.org/) blev drøftet. 

 

11. Freelanceseminar 2018 Beslutning 

 Morten Bergholt 

Bilag B3 FreelanceSeminar 2018 
B4 Budget FreelanceSeminar 2018 

Indstilling Bestyrelsen beslutter budget for FreelanceSeminar 2018, nedsætter et seminarudvalg, be-
slutter omfanget af FF til udvalget, og beslutter temaet for seminaret 2018 

Referat De seneste års freelanceseminarer har vist en interesse, der svarer til omkring 100 deltagere. 
 
Budgettet gennemgået og godkendt med det forbehold, at FF til seminartilrettelæggelse skal 
indgå i det samlede budget. 
 
Bestyrelsen enig i at pensionsrådgivning også skal være en del af næste års seminar. Da der 
var enkelte udeblivelser på indeværende års pensionsrådgivning indføres fra næste år et ge-
byr på kr. 500,- ved udeblivelse fra en aftale om pensionsrådgivning. 
 
Merchandise med et opmærksomhedsskabende indhold og af en rimelig blivende værdi god-
kendt af bestyrelsen. Endelig forslag fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Temaet for freelanceseminaret vil have et globalt indhold. 
 
Seminarudvalget består af Morten Bergholt (seminaransvarlig), Katrine Nadja Jørgensen, 
Anne Anton Andersen og Sus Falch. 

 

12. De nyes kommissorium Beslutning 

Oplæg Udvalget De Nye 

Bilag B7 Kommissorium for ’De nye’ og konkrete indsatser 

Indstilling Bestyrelsen drøfter og vedtager kommissorium. Udvalget vil gerne have konkrete idéer til til-
tag i forhold til organisering af nye medlemmer blandt freelancere - udover indsatsen for stu-
derende. Bestyrelsen tager også stilling til de to konkrete indsatser om medlemsmøder og 
oplæg på uddannelser. 

Referat Marie Bille orienterede om kommissoriets indhold. 
Kommissoriet godkendt i sin helhed med en specifik godkendelse af planerne om at holde 
oplæg om freelancearbejde for studerende på uddannelsesstederne og afholde to årlige 
medlemsmøder for nye medlemmer af FreelanceGruppen. 
Indsatser koordineres med DJ og andre specialgrupper i det omfang der kan være sammen-
faldende interesser. 

https://rorypecktrust.org/
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13. JUBI40 Beslutning 

Oplæg Udvalget JUBI40 

Bilag B6 Jubilæums-status 

Indstilling Jubi-gruppen orienterede bestyrelsen om aktuel status på jubilæet med hensyn til opgaveløs-
ning og budget.  
Bestyrelsen tager beslutning om reduktion af antallet dialogmøder i forhold til det vedtagne 
forslag på GF, og hvem der skal påtage sig opgaven med at afvikle møderne. 
Bestyrelsen er med til at træffe beslutning om layouter til magasinet ud fra de tre forslag, 
som jubi-gruppen har valgt ud.  
Bestyrelsen godkender ændringer i det oprindelige GF-forslag vedrørende henholdsvis forhø-
jelse af honorar til layouter og aflysning af Melodi Grandprix. 
Bestyrelsen kommer med idéer til indholdet af en kommende FreelanceGruppe-sang. 

Referat Marianne Bækbøl orienterede om arbejdet med FreelanceGruppens 40-års jubilæum til ef-
teråret. 
Bestyrelsen besluttede at ændre antallet af dialogmøder med et i Jylland og et i København 
og måske et på Fyn. 
Marianne Bækbøl, Marie Bille og Sus Falch står for planlægning og gennemførelse af dialog-
møderne. 
Bestyrelsen tog beslutning om valg af layouter til jublilæmstidskrift. 
Et tidligere forslag om afholdelse af et ”Melodi Grand Prix” aflyses. I stedet vil Lise Møller 
Schilder, Marianne Bækbøl og Katrine Nadia Jørgensen tager sig af et holdbart, holdnings-
mættet og relevant kunstnerisk indslag til fælles fremførelse under festen. 
Marie Bille orienterede om valg af leverandører af en foto-/videomontage om en freelancers 
liv. 

 

14. Eventuelt  

Referat Oprydning i Dropbox er udsat nogle uger. Arkivalier med interesse for fremtiden skal først 
identificeres af Nina Trige Andersen. 
Marie Bille orienterede om en henvendelse fra Kooperationen, som besvares af formand Sus 
Falch. 

 

15. Mødeevaluering  

Referat Umiddelbare tilbagemeldinger: Godt møde i positiv stemning og med god mødeledelse. 

 
 


