
 

FreelanceGruppen 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Gl. Strand 46 i mødelokalet Store Strand 

 
Mødedato: 20. juni 2018 

 
Tidsrum: Mødet startet klokken 10:00 og afsluttet klokken 17:00  

 
Deltagere: Anne Anthon Andersen 

Cecilie Marie Meyer 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen 
Marianne Bækbøl 
 

Marie Bille 
Nina Trige Andersen (Referent) 
Sus Falch 
Thomas Arnbo (Mødeleder) 
Vagn Majland (Mødeleder)  
Lise Møller Schilder - afbud 
 

Dagsorden: # Dagsordenspunktets overskrift Type Bilag 
1. Godkendelse af dagsorden B 
2. Evaluering af DJs freelancestrategi D 7 
3. Shitstormsberedskab D  
4. Organiseringsstrategi D  
5. Nyt fra udvalg og DJ D  
6. Aktuelt lige nu D  
7. Økonomi D 
8. Klubarbejdet T 10 
9. Kontingentfrihed for grønlandske medlemmer B 4 
10. Fagfestival B 2 
11. Fusion af internationalt og nordisk udvalg B 6 
12. Omkonstituering og ekstraordinær generalforsamling B 8 
13. Bestyrelsestræf B 5 
14. SoMe-annoncering B 1 
15. Medlemsundersøgelse D 
16. Hosting af den digitale guide B 3 
17. Nordisk freelanceseminar B 9 
18. Mødeevaluering D  

  

Type: B=Beslutningspunkt, D=Drøftepunkt, T=Tema, O=Orienteringspunkt.  
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1 Godkendelse af dagsorden Beslutning   

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

Referat: Punkt. 17a tilføjet om deltagelse i nordisk Topmøde 
 

2 Evaluering af DJs freelancestrategi Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter evalueringen af DJs freelancestrategi, der nu er sat i proces i DJ. Arbejdet 
er en del af FLGs arbejdsprogram 2018. 

Referat: Sus Falch orienterede og bestyrelsen kom med input: Det foreslås at inddrage medlemmer og 
spørge dem, om de har kendskab til strategien, og hvad de ønsker sig af den. Specialgruppe-
bestyrelser, TR på arbejdspladserne og evt. klub-repræsentanter foreslås inddraget i arbejdet 
med evalueringen.  

 

3 Shitstormsberedskab Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch og Cecilie Marie Meyer 

Indstilling:  

Referat: Sus Falch orienterer om DJs nuværende beredskab. Cecilie Marie Meyer orienterer om, at fo-
kus i høj grad er på virksomheder frem for enkeltpersoner, når man søger efter viden og råd 
om ’shitstorm’ – der er en blind plet i forhold til enkeltpersoner/freelancere. Bestyrelsen kom 
med forslag til tags og ord, der kan forbedre DJs materiales placering i Google. Det foreslås at 
etablere netværk eller samtalegrupper, hvor medlemmer kan få gavn af hinandens erfarin-
ger.  
Forslag om tilbud om oplæg på kontorfællesskaber og lign. 
Det foreslås systematisk at samle op på henvendelser fra medlemmer, der har oplevet shit-
storms. 
Der foreslås at have en ansvarlig i DJ, der som ’ekspert’ kan modtage henvendelser i krisesitu-
ationer.  
Det foreslås at lægge mere politisk pres på medierne og stille krav om at tage ansvar og hånd 
om de debattører/freelancere, de bruger – fx som overenskomstkrav. 
Sus Falch og Cecilie Marie Meyer vender tilbage på næste bestyrelsesmøde med forslag til 
beslutning og det videre arbejde.  

 

4 Organiseringsstrategi  Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling:  

Referat: Sus Falch gav en status på arbejdet.  
 

5 Nyt fra udvalg og DJ Drøftelse   

Oplæg: Alle 

Indstilling:  
Referat: Kursusudvalget: Det går godt. Gang i planlægning af efterårets kurser. Overlevering af For-

fattter Lounge fra Marianne Bækbøl til ny ansvarlig Cecilie Marie Meyer er forløbet. 
Udvalget De Nye: Den digitale guide til nye freelancere bliver pt test-læst. Link er sendt til de 
specialgruppeformænd, der har ønske det, Stine Daugaard i DJ samt eksterne testlæsere 
(freelancere). 
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6 Aktuelt lige nu Drøftelse   

Oplæg: Alle 

Indstilling: Orientering om og drøftelse af aktuelle emner, som ikke er dagsordensat. Herunder: 

 Annoncering efter freelancere 

 Journalistens jobannoncer efter freelancere 

 VideoTool 

 PingPong 

Referat: Jobannoncer efter freelancere: Nina Trige Andersen orienterer og bestyrelsen drøfter 
jobopslag fra DR, der søger freelancere. Jørgen Laurvig har kontaktet TR i DR. 
TV2 har samme type jobopslag. Jørgen Laurvig retter henvendelse til TR på TV2. 
Det foreslås at Journalisten stiller krav om oplysninger om løn- og arbejdsvilkår samt kontakt-
info på tillidsmand i jobannoncerne.  
Det foreslås at bruge vores SoMe kanaler til at oplyse medlemmer om, hvordan de kan for-
holde sig til den type opslag, når vi støder på dem (fx kontakt TR). 
 
Videotool: Bliver opsagt, kører til og med 31. december 2018. Der er stort set ingen aktive 
brugere på platformen. Vi orienterer de få aktive bruger på platformen om alternative løsnin-
ger, de kan bruge. 
 
PingPong-Muut-test: Der er få testere/brugere/aktivitet pt… Vi tager beslutning om platform 
på næste bestyrelsesmøde i august. 
 
DJ og Zetland/ partnerskab: Cecilie Marie Meyer orienterer om kritik af DJs ’partnerskab’ 
med Zetland. Egentlig er der tale om et ’medlemstilbud’. 
Det foreslås en etisk standart fra DJ, når man indgår rabataftaler. 
 
Vi gennemgår FreelanceGruppens egne aftaler i forhold til om vores samarbejdspartnere har 
overenskomster. Formandskabet har opgaven. 

 

7 Økonomi Tema   

Oplæg: Klubudvalget 

Indstilling:  

Referat: Sus Falch orienterer om procedure ift. Økonomistyring. Sus Falch har tjansen måneden ud. 
Ny økonomiansvarlig Thomas Arnbo er sat ind i sagerne, og de to + Vagn Majland og Jørgen 
Laurvig holder møde om færdiggørelsen af FLGs nye system for indberetninger i morgen. 
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8 Klubarbejdet Tema   

Oplæg: Klubudvalget 

Indstilling:  

Referat: Jørgen Laurvig orienterer om, at vi har modtaget 201 besvarelser på spørgeskemaundersø-
gelsen om tekniske freelancere på bl.a. DR. Jørgen Laurvig analyserer på resultaterne og ud-
arbejder et notat. Jørgen Laurvig arbejder på at lave lignende undersøgelse blandt indholds-
producerende freelancere på DR og tilsvarende på TV2.  
Bestyrelsen drøfter klubbernes infrastruktur – tovholderfunktionen er især udfordret på de 
medier, hver der (måske pga. af særligt dårlige arbejdsvilkår) er stor udskiftning i freelance-
staben. 
Det forslås at bestyrelsen er i tæt kontakt og står for at give depechen videre. Det er vigtigt at 
klubberne drives af freelancere, der selv arbejder for mediet. 
Vi kan tilbyde tovholderne: At facilitere i samarbejde med DJ, oplæg/undervisning i overens-
komster, erfaringsudveksling, og vi kan lave en pixi-guide til ’best practice’ i klubberne. 
Det foreslås, at udvalget laver en strategi/kommunikationsstrategi for at højne bevidstheden 
blandt freelancere om klubberne – det er et langt sejt træk, men kræver at vi gør noget ak-
tivt. 
Det foreslås at vi laver en plakat, der kan hænge på kontorfællesskaber og selv cykler ud med 
den. Lise har lavet en liste over kontorfællesskaber. Kan kombineres med materiale om Soli-
daritetsprisen. 
Vi arbejder på eksempelsamling på klubbernes arbejde.  
Klubudvalget tager forslagene med sig tilbage i udvalget.  

 

9 Kontingentfrihed for grønlandske medlemmer Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling 
Bestyrelsen beslutter om medl. bosat i Grønlands-kredsen skal fritages for at betale kontin-
gent til FLG, eller der skal gøres noget andet. 

Referat: Vi beslutter, at de grønlandske medlemmer ikke skal være kontingentfrie. Sus Falch kontakter 
medlemmerne for at høre, hvad vi evt. kan gøre for dem, da vi heller vil skabe værdi for dem.  
Vi har ganske få.  
 

 

10 Fagfestival Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter om og i hvilket omfang gruppen og bestyrelsen skal være til stede på 
Fagfestivalen 2018 d. 4.-5. november i Odense. 

Referat: Bestyrelsen drøfter indstillingen. 
Der drøftes forskellige tiltag på Fagfestivallen: Vi tager skjorter/t-shirts på ’Overvejer du at 
blive freelancer? Spørg mig’ for at komme i kontakt med nye freelancere + folder/flyer om 
hvad FreelanceGruppen kan tilbyde + reklame for den nye digitale guide. 
Bestyrelsesmedlemmer der vil arbejde med rekruttering af nye medlemmer på fagfestivallen 
får billetten betalt. Merchandise-udvalget står for indkøb af merchandise.  
Sus Falch undersøger muligheden for sponsorat.  
 

 

11 Fusion af internationalt og nordisk udvalg Beslutning   

Oplæg: Jørgen Laurvig og Cecilie Marie Meyer 

Indstilling: Internationalt udvalg indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter kommissorium for Interna-
tionalt udvalg som beskrevet nedenfor.  
Vi mener, at det nordisk arbejde skal integreres i internationalt udvalg, blandt andet som 
følge af vor indstilling ang. FREG. 
Den endelige tekst efter endt behandling og beslutning om det nordiske samarbejdes eventu-
elle integration i internationalt udvalg skrives ind i Bestyrelseshåndbogen. 

Referat: Kommissoriet er vedtaget med forbehold for ny formulering vedrørende FREG v. Sus Falch og 
Jørgen Laurvig. 
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12 Omkonstituering og ekstraordinær generalforsamling Beslutning   

Oplæg: Nina Trige Andersen og Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter omkonstitueringer på næstformandsposten og Marianne 
Bækbøls ansvarsområder, og at beslutningen om ekstraordinær generalforsamling (pga. 
manglende suppleanter) tidligst tages på bestyrelsesmødet d. 27.8 . 

Referat: Bestyrelsen beslutter at afholde ekstraordinær generalforsamling d. 16. september kl. 18-19 

for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem pga. Marianne Bækbøls fastansættelse som socialrå-
giver i årsvikariat i DJ samt suppleanter. FLG byder på aftensmad. 
Konstitueringen vedtages – Anne Anthon Andersen er ny næstformand og kursusudvalgsfor-
mand. 
 

 

13 Bestyrelsestræf Beslutning   

Oplæg: Marianne Bækbøl og Sus Falch 

Indstilling: At bestyrelsen i forbindelse med Marianne Bækbøls udtrædelse af FreelanceGrup-
pens bestyrelse fastholder sin beslutning om at FreelanceGruppen skal gå foran i ar-
bejdet med at arrangere et bestyrelsestræf på tværs af grupper og foreninger og des-
uden træffer beslutning om at omkonstituere Specialtræf-arbejdsgruppen jf. denne 
indstilling. Bestyrelsen træffer også beslutning om tildeling af fagligt frikøb for det 
foranstående arbejde. 

Referat: Indstillingen vedtages. Bestyrelsen beslutter at fortsætte arbejdet med specialgruppetræffet. 
Jørgen Laurvig tiltræder i arbejdsgruppen i stedet for Sus Falch. Marianne laver et samlet do-
kument som overdragelse.  

 

14 SoMe-annoncering Beslutning   

Oplæg: Katrine Nadia Jørgensen 

Indstilling: Jeg indstiller til, at vi fastlægger et budget for vores brug af Facebook med henblik på 
at skabe mere engagement og at rekruttere flere nye medlemmer. Jeg håber på, at 
bestyrelsen vil komme med sin uforbeholdne mening om at bruge penge på Face-
book, da jeg ved, at mange har det ambivalent med mediet og dets forvaltning af vo-
res private data. Beløbets størrelse skal vi også diskutere. Man kan tilsyneladende 
komme langt for få penge, så der er plads til forhandling. 

Referat: Bestyrelsen drøfter indstillingen og kommer med input. Beslutning udskydes til So-Me redak-
tør Katrine Nadia Jørgensen har lidt længere tids erfaring med den øgede og planlagt indsats 
på FB. 
 
 
 

 

15 Medlemsundersøgelse Beslutning   

Oplæg:  

Indstilling:  

Referat: Arbejdsgruppen udarbejder spørgeguide til næste bestyrelsesmøde, som bestyrelsen kan 
tage endelig stilling til. Spørgsmål fra udvalget for tv, radio, ideo, web skal med.  

 

16 Hosting af den digitale guide Beslutning   

Oplæg: Marie Bille 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvilken udbyder, der skal hoste guiden. 

Referat: Bestyrelsen beslutter at hoste guiden hos DanDomain, hvor man har både overenskomst og 
en god pris.  
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17 Nordisk freelanceseminar Beslutning   

Oplæg: Cecilie Marie Meyer og Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til udvalgets overvejelser om tilskud og beslutter rammen for 
fagligt frikøb til udvalget. 

Referat: Udvalget arbejder videre med en model for tilskud til medlemmer, der deltager i Nordisk Se-
minar. 
Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i Nordisk Topmøde, kompenseres med Fagligt Frikøb for 
dagen. 

  

18 Mødeevaluering Drøftelse   

Indstilling: Bestyrelsen giver konstruktiv kritik omkring mødets forløb. 

Referat: Refereres ikke.  

 
 


