
 

FreelanceGruppen 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Kollekolle 

 
Mødedato: 3. og 4. april 

 
Mødestart: Klokken 10:00 

 
Deltagere: Anne Anthon Andersen 

Cecilie Marie Meyer 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen 
Lise Møller Schilder 
Marianne Bækbøl 
 

Marie Bille 
Nina Trige Andersen (Punkt 7-9 via Skype) 
Sus Falch 
Thomas Arnbo (tirsdag den 3. april) 
Vagn Majland 

Dagsorden: Tirsdag den 3. april – mødestart klokken 10:00: 
 
# Dagsordenspunktets overskrift   
1. Godkendelse af dagsorden   
2. Godkendelse af regler for god bestyrelsesskik   
3. Konstituering og disponering af fagligt frikøb   
4. Ansvarlig for Solidaritetsprisen   
5. Nordisk seminar    
6. FreelanceGruppens IT-anvendelse   
7. Organisering af freelancere/selvstændige   
8. Statuslisten   
9. Fremtidens forbund (Forberedelse til Fagligt Forum 2018)  
10. Stemmebrug, gennemslagskraft og sangtræning   
 
Onsdag den 4. april – mødestart klokken 09:00: 
 
# Dagsordenspunktets overskrift   
11. Økonomi   
12. Fremtidens bestyrelsesmøder   
13. Fagligt Frikøb for FF-oversigter   
14. Evaluering af FreelanceFestivalen   
15. Revidering af kommissorier og strategier (Gruppearbejde)  
16. Vedtagelse af reviderede kommissorier og strategier   
17. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, generalforsamling og festival  
18. Nordisk skrivelse   
19. Mødeevaluering    

  
Generelt bilag: Bilag 8 Arbejdsprogram 2018 vedtaget.pdf 
 
Mødet indledt med fælles afsyngelse af FreelanceGruppens sang. 
 
Bestyrelsens nyeste bestyrelsesmedlem Cecilie Marie Meyer præsenterede sig selv og sin baggrund. Som 
kvittering gav de enkelte bestyrelsesmedlemmer et uddrag af deres CV.  
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1 Godkendelse af dagsorden Beslutning  10 

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

Referat: Dagsordenen godkendt med to bemærkninger: Punkterne 7-9 skal behandles fra klokken 
14:30 på grund af Ninas deltagelse via Skype og punkt 17 behandles tidligere på dagen fordi 
to bestyrelsesmedlemmer må gå lidt tidligere. 

 

2 Godkendelse af regler for god bestyrelsesskik Beslutning  15 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen tilslutter sig ord og ånd i bilaget vedrørende god bestyrelsesskik. 

Bilag: Bilag 9: God bestyrelsesskik 

Referat: Sus Falch præsenterede dokumentet ”God bestyrelsesskik”, som efterfølgende blev under-
skrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

3 Konstituering og disponering af fagligt frikøb Beslutning  45 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter konstitueringen for 2018 efter forslag fra formanden. Beslut-
ningen evalueres løbende og senest i sin helhed på bestyrelsesmøde i efteråret. Arbejdsbe-
skrivelserne for de arbejdsopgaverne/ansvarsområder, der honoreres med fast månedlig 
kompensation, revideres og godkendes af bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde. 
Faste månedlige kompensationer besluttes. 

Bilag: Bilag 13: Konstituering og kompensation 

Referat: Sus Falch introducerede forslaget til konstituering af bestyrelsen for det kommende år og for-
slaget til disponering af en del af det fastlagte budget for fagligt frikøb. 
Konstitueringen og opgavefordelingen tages op til revision efter et halvt år, med henblik på 
eventuelle justeringer, hvis forholdende omkring arbejdet eller bestyrelsesmedlemmernes 
arbejdssituation har ændret sig. 
 
Efter en debat om opgaver og opgavefordeling blev følgende fordeling vedtaget: 
 
Formand: Sus Falch 

Næstformand: Nina Trige Andersen 

Sekretær: Vagn Majland 

Økonomiansvarlig: Sus Falch og Lise Møller Schilder pt. frem til 1.5. 

Mødeledere: Alle bestyrelsesmedlemmer på skift undtagen 
formanden, jf. tidligere beslutning. 

Referenter: Alle bestyrelsesmedlemmer på skift undtagen 
formanden, jf. tidligere beslutning. 

Kursus-ansvarlig og kursusudvalg: Marianne Bækbøl, Thomas Arnbo, Vagn 
Majland, Jørgen Laurvig, Anne Anton Andersen 

Festivalansvarlig og festivaludvalg: Marianne Bækbøl – udvalget nedsættes senere 

2 Webredaktører: Marie Bille og Katrine Nadia Jørgensen 

So-Me-redaktør: Katrine Nadia Jørgensen 

Webudvalg: Webredaktørerne, Thomas Arnbo, Anne Anton 
Andersen og formanden (når der skal laves store 
forandringer i fx strategi. Webudvalget er udvik-
lingsgruppe for redaktørerne og skal have mange 
fagligheder. Man kan fx sagtens producere ind-
hold selvom man ikke sidder her) 

Fondsudvalgsformand og FLGs fondsudvalg: Sus Falch, Vagn Majland 

Formand barselsfonden: Lise Møller Schilder 



  Gå til index 

Udvalget for trykte medier: Sus Falch, Thomas Arnbo, Nina Trige Andersen 
og Katrine Nadia Jørgensen 

Udvalget for radio/tv/web, video: Jørgen Laurvig, Vagn Majland 

Udvalget De nye: Marie Bille, Lise Møller Schilder, Thomas Arnbo 
og ekstern Anne A. Andersen 

Udvalg for Faglige klubber: Sus Falch, Nina Trige Andersen, Katrine Nadia 
Jørgensen, Thomas Arnbo, Jørgen Laurvig, Lise 
Møller Schilder 

Nordisk komite-medlem: Marianne Bækbøl 

Internationalt arbejde: Jørgen Laurvig og Cecilie Marie Meyer – Sikker-
hed/HEAT: Nina Trige Andersen 

Forfatterlounge: Marianne Bækbøl og Cecilie Marie Meyer 

Merchandiseudvalg: Katrine Nadia Jørgensen og Sus Falch 

Forsikringer og pension: Sus Falch og Lise møller Schilder 

Medlemstilbud/abonnementer: Vagn Majland 
 
Arbejdsgrupper: 
Fremtiden uden fondsmidler: Vagn Majland, Jørgen Laurvig og Thomas Arnbo 
FLGs IT-anvendelse herunder PingPong: Vagn Majland og Lise Møller Schilder 
Fagenes fremtid: Lise Møller Schilder og Anne Anton Andersen 
Fremtidens forbund 
(konstituerer sig senere): Nina Trige Andersen, Sus Falch og ? (nedsættes 

under eget dagsordenpunkt på seminaret) 
Medlemsundersøgelse 
(konstituerer sig senere):                                  Marie Bille, Lise Møller Schilder og Sus Falch 
Intromøde for nye bestyrelsesmedl.: Marianne Bækbøl og Sus Falch 
Specialgruppetræf: Marianne Bækbøl og Sus Falch 
Freelancegruppens arkiv: Nina Trige Andersen (arbejdet er påbegyndt og 

afsluttes i foråret 2018) 
 
Ekstern repræsentation: 
DJs ophavsretsfonds bestyrelse: Sus Falch 
HB-observatør, når FLGs formand er 
hovedbestyrelsesmedlem som nu: Næstformanden, Nina Trige Andersen og ved 

forfald fra hende, Anne Anton Andersen. 
 
De faste månedlige kompensationer gives for at sikre en kontinuerlig indsats og udførelse af 
arbejde, som er særlig vigtigt for bestyrelsens arbejde og medlemmernes udbytte. Antallet af 
dage er uændret fra 2017 og tidligere.  
 
Der blev besluttet følgende foreløbige disponering af fagligt frikøb til faste poster: 
 
Formand 6 dage 
Næstformand 2 dage 
Sekretær 1 dag 
Økonomiansvarlig 1 dag 
Kursusansvarlig 0,5 dag 
Kursusudvalg: 4 timer pr. arrangeret kursus 
2 Webredaktører 1 dag pr. redaktør 
SoMe-redaktør 1 dag 
Nordisk komitemedlem 0,5 dag 
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Sammendrag: 
 
Til webredaktionen inklusiv indholdsproduktion er der afsat 215.000 kr. Heri indgå fagligt fri-
køb til 2 webredaktører og en SoMe-ansvarlig på i alt 36 dg svarende til 85.359,96 kr. 
 
Fagligt frikøb i øvrigt er budgetteret til kr. 420.000,-. De faste dage er på i alt 131 dage sva-
rende til kr. 310.615,41 til formand, næstformand, økonomiansvarlig, sekretær, nordisk ko-
mité og FLGs arkiv. 
 
Herefter er der 45 dage til rådighed på kontoen for Fagligt frikøb til fordeling på løbende op-
gaver – bl.a. deltagelse i stævnet for tillidsrepræsentanter. 

 

4 Ansvarlig for Solidaritetsprisen Beslutning  10 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen udpeger to ansvarlige for arbejdet med Solidaritetsprisen 2018. Arbejdet omfat-
ter såvel indkaldelse af forslag i samarbejde med web.-So-Me-redaktører, samt indkaldelse af 
komite og præcisering af vedtægter for så vidt angår regler, hvis et komite-medlem indstilles 
til prisen m.m. og udarbejdelse af en beskrivelse, der kan ligge på websiden – herunder også 
beskrivelse af krav til indstilling.   

Bilag: Bilag 2: Ansvarlige for Solidaritetsprisen 2018 

Referat: Cecilie Marie Meyer og Anne Anthon Andersen udpeges som ansvarlige for arbejdet med so-
lidaritetsprisen 2018. 
Eventuelt fagligt frikøb behandles på et senere bestyrelsesmøde. 

 

5 Nordisk seminar Drøftelse   

Oplæg: Marianne Bækbøl/Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen informeres om arbejdet med nordisk seminar 2018. 

Referat: 15. og 16. september afholdelse nordiskseminar i Malmö med temaet ”Sikkerhed”. Marianne 
Bækbøl undersøger om det medfører et Nordisk Topmøde den 14. september. 
 
På næste bestyrelsesmøde fremlægges en indstilling til FreelanceGruppens rolle i forbindelse 
med seminaret og medlemmernes deltagelse. 

 

6 FreelanceGruppens IT-anvendelse Beslutning  30 

Oplæg: Vagn Majland 

Indstilling: Bestyrelsen sætter et arbejde i gang omkring en endelig kortlægning af alle anvendte syste-
mer. Kortlægningen skal omfatte økonomien i de enkelte systemer, aftaleforhold og eventu-
elle alternative muligheder. 

Til dette arbejde nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af processen og udarbejdelse af 
forslag til fremlæggelse for bestyrelsen snarest muligt. Udvalget foreslås bemandet med: 

 Vagn Majland 

 Lise Møller Schilder 

 Sus Falch 

Af hensyn til den aktuelle kritik af PingPong iværksættes hurtigst muligt en 30-dages test af 
MUUT. Der inviteres et antal medlemmer til denne test. Det kan være et antal tilfældigt ud-
valgte medlemmer eller det kan være PingPong-brugerne – enten alle eller et repræsentativt 
udsnit. 

Bilag: Bilag 10: FreelanceGruppens it-anvendelse 

Referat: MUUT afprøves i 30 dage. PingPong-brugerne spørges om de vil teste. 
En relay-server sættes op til test hos bestyrelsesmedlemmerne. 
Arbejdsgruppen fortsætter med samme medlemmer som i 2017. 

 
  



  Gå til index 

7 Organisering af freelancere/selvstændige Tema  60 

Oplæg: Sus Falch / Gruppearbejde 

Indstilling: Bestyrelsen deles i tre grupper. En gruppe behandler spørgsmålene i nedenstående skema 1, 
en anden dem i skema 2, og den 3. gruppe kommer med forslag til, hvordan DJ kan organi-
sere flere – med særligt fokus på freelancere og selvstændige. Forslagene fremlægges for be-
styrelsen, der kan komme med kommentarer, så de endelige forslag kan bringes videre til DJ. 

Bilag: Bilag 5: Tema Organisering og fastholdelse 

Referat: I forbindelse med dette punkt var Nina Trige Andersen koblet på mødet via Skype under den 
indledende debat. 
 
Som oplæg til gruppearbejdet blev forbundets rolle debatteret, herunder om medlemmerne 
kan få den rette service ved henvendelser. 
 
Mange emner blev nævnt/debatteret, herunder: 
 

 Hos både studerende og fastansatte er der personer, som nærer en frygt/bekymring 
for det, at blive freelancer/selvstændig. 

 Frivilligt og ubetalt arbejde i et forsøg på at få fodfæste på arbejdsmarkedet er en 
dårlig tendens. 

 En række mindre og mellemstore produktionsselskaber, herunder mange nye, benyt-
ter sig i høj grad af freelancere og formentlig oftest uden overenskomst. Området 
bør undersøges nærmere. 

 FreelanceGruppen/Dansk Journalistforbund bør blive en mere aktivistisk fagforening 
i forhold til organisering. 

 Hele freelanceområdet skal løftes endnu højere op på DJs dagsorden. 

 Hvor man tidligere brugte valgte fagfolk i f.eks. rådgivningsfunktioner er det i dag pri-
mært fastansatte – ofte med en juridisk eller økonomisk baggrund. 

 DJ skal sikre at freelancere og fastansatte behandles ens. 

 Er der mon andre fagforbund, som gør det bedre for deres freelancere? 

 Samarbejde med andre ”ligestillede” forbund bør fremmes. 

 Del-medlemskab med mulighed for kontingentnedsættelse, hvis man f.eks. har to 
jobs, som ikke hører hjemme i samme fagforbund. 

 Gennemfør undersøgelse via klubberne af årsagerne til at freelancere forlader DJ, for 
det ved vi sker.  

 
Bestyrelsen har gennemført gruppearbejde i tre grupper og har samlet anbefalingerne til, 
hvordan DJ kan organisere bedre. Sus Falch sender anbefalingerne videre i DJ til bl.a. Patrick 
Reimers. 

 

8 Statuslisten Beslutning  15 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter om statuslisten skal videreføres eller er blevet overflødig. El-
ler der skal sættes noget andet i stedet. 

Bilag: Bilag 14: Statuslisten 

Referat: Statuslisten videreføres ikke 
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9 Fremtidens forbund (Forberedelse til Fagligt Forum 2018) Drøftelse  45 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling I FLGs arbejdsprogram står at vi skal søge indflydelse på arbejdet med Fremtidens forbund. 
Arbejdsgruppen i DJ skal også komme med oplæg på Fagligt Forum. Derfor drøfter bestyrel-
sen sin holdning til organiseringen i DJ fremadrettet og om vi vil komme med anbefalinger og 
holdninger allerede nu på Fagligt Forum – og hvilke. Desuden nedsættes en arbejdsgruppe på 
max 3. personer, som har ansvaret for emnet. 

Bilag: Bilag 11: Fremtidens forbund 

Referat: I forbindelse med dette punkt blev Nina Trige Andersen koblet på mødet via Skype. 
FreelanceGruppens input til og påvirkning af debatten på Fagligt Forum blev drøftet. 
Sus Falch samler forslag og synspunkter i et dokument i Dropbox, som det enkelte bestyrel-
sesmedlem kan lave tilføjelser i.  
Pr. 19. marts har DJ fået 1280 nye medlemmer, heraf er 96 freelancere, 59 af dem er O-med-
lemmer af FLG og 11 af dem I-medlemmer. 

 

10 Stemmebrug, gennemslagskraft og sangtræning   60 

Oplæg: Sus Falch og ekstern oplægsholder 

Referat: Operasanger Guido Paevatalu gav bestyrelsen en god indsigt i, hvordan man kan benytte sin 
stemme bedst muligt og strategisk, når man fx skal tale til en forsamling. Han gav også besty-
relsen undervisning i at bruge stemmen og musklerne korrekt, når man skal synge. 

 

11 Økonomi Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch, Vagn Majland 

Indstilling:  

Bilag:  

Referat: Nyt regnskabsprogram til FLG: Bestyrelsen fik præsenteret to udgaver – light odel og fuld ud-
gave – af registreringsprogram, som kan anvendes af bestyrelsen – til bl.a. registrering og ud-
arbejdelse af fagligt frikøbs-oversigter til generalforsamlingen. Bestyrelsen bakkede op om 
den udvidede model, hvis ikke det giver dobbeltarbejde i forhold til DJs nye system, som 
Vagn Majland hurtigst muligt får spurgt ind til.  

 

12 Fremtidens bestyrelsesmøder Beslutning  60 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder for at styrke kvaliteten af vores bestyrelsesmøder. 

Bilag: Bilag 6: Fremtidens bestyrelsesmøder 

Referat: Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne om bl.a.: 

 Flere små pauser til møderne 

 Mere politisk debat til møderne, mindre administration. Eventuelt lægge den politi-
ske debat først på dagen. 

 Indføre ordførerskaber ift temaer, som de forskellige ordførere udtaler sig om og har 
kontakt til forbundet og offentligheden om – evt. formanden for hvert udvalg. 

 Have en time sat af til hvert møde, som er låst til aktualitetsdebatten og politik og 
dernæst udnævne en person som reagerer på det. 

 

13 Fagligt Frikøb for FF-oversigter Beslutning  5 
 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Vagn Majland kompenseres med to dages fagligt frikøb for omfattende arbejde med registre-
ring og udarbejdelse af skemaer over den kompensation bestyrelsen modtager som fagligt 
frikøb og tabt arbejdsfortjeneste fra FLG og DJ. Kompensationen dækker også etableringen af 
et indberetningssystem til løbende indberetninger som letter bestyrelsesmedlemmernes ar-
bejde med opgaven. 

Bilag: Bilag 1: FF for fagligt frikøbs-oversigt til GF 

Referat: Bestyrelsen har tiltrådt indstillingen. 
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14 Evaluering af FreelanceFestivalen Drøftelse   

Oplæg: Festivaludvalget 

Indstilling: Bestyrelsen evaluerer FreelanceFestival 2018, der for første gang var et jointventure 
med DJ. Evalueringen skal indgå i FLGs evaluering med DJ af projektet. 

Bilag: Bilag 15: Evaluering af FreelanceFestival 2018 

Referat: Bestyrelsen mener, at det fortsat vil være en god idé at samarbejde med DJ om at planlægge 
festivallen. 
Ville være godt, hvis vi blev bedre til at koordinere med forbundet ift. hvem der booker hvad 
af oplæg. Ville være godt, at programmet blev printet, hvor der står tidspunkt, indhold og 
overskrift. Clash mellem, at folk er på forskellige ventelister.  
Lidt forvirring omkring koordinering af hjemmesider, DJs og vores egen. Der var lidt for 
mange tilbud ift at der kun var 150 deltagere. Godt at der en af dagene var plads til pauser og 
at vi kunne snakke sammen.  
Det gode ved samarbejdet var, at vi fik andre medlemmer med, som ikke nødvendigvis var O-
medlemmer. Samarbejdet med DJ skabte grobund for rekruttering.  
Medlemsevalueringen skal komme ud hurtigst muligt. 

 

15 Revidering af kommissorier og strategier (Gruppearbejde) Beslutning  60 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Vi indstiller til, at bestyrelsen drøfter (herunder kommer med ønskede ændringsfor-
slag) og vedtager ny SoMe-strategi udarbejdet af Katrine Nadia Jørgensen. 

Bilag: Bilag 3: Ny So-Me-strategi 
Bilag 4: Forslag SoMe-strategi for FLG 

Referat: Bestyrelsen bakker op om SoMe-strategien og giver Kathrine Nadia Jørgensen mandat til at 
gå i gang med arbejdet. 

 

16 Vedtagelse af reviderede kommissorier og strategier Beslutning  45 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Udvalgte udvalg gennemgår og reviderer deres kommissorier og eller strategier og der vedta-
ges en ny So-Me-strategi, som beskrevet i bilag 3 og 4 

Bilag: Bilag 16: Revidering af kommissorier og strategier 

Referat: Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
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17 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, generalforsamling og 
festival og udarbejdelse af årshjul 

Beslutning  60 

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og fastlægger bestyrelsesmødedatoer, generalforsamlings- og fe-
stivaldato og temaer til de kommende bestyrelsesmøder med afsæt i handlingspro-
gram og udvalgs-kommissorier. 

Bilag: Bilag 7: Årshjul og mødedatoer 2018 og 19 

Referat: Bestyrelsen har fastlagt datoer for årets kommende bestyrelsesmøder 2018: 
 

 Onsdag den 16. maj 

 Onsdag den 20. juni 

 Torsdag den 16. august 

 Onsdag den 26. september 

 Tirsdag den 30. oktober 

 Fredag den 14. december 

 Tirsdag den 19. februar 2019 

 Torsdag den 7. marts 
 

 Freelancefestival fra fredag den 8. marts til søndag den 10. marts 2019 

 Generalforsamling lørdag den 9. marts 2019 
 
Bestyrelsen er kommet med forslag til en række nye temaer som skal drøftes det kommende 
år: 

 Hvad gør vi for at hjælpe en kollega der kommer i shit storms? 

 Ældremedlemmer 

 Dagpengelovgivning – mere viden og påvirkning 

 Hvordan vi skaber bedre vilkår for medarbejdere på nye mediearbejdspladser såsom 
Føljeton, Zetland osv. 

 Hvordan kan vi være mere aktivistiske? 

 Delegeretmøde - hvordan forbereder vi os. 

 Ny struktur i bestyrelsen - blandt andet i form af nye ordførerskaber (se også punkt 
12) og ændring af faste punkter i dagsordenen 

 
Sus Falch samler op og samler sammen så et årshjul kan vedtages på førstkommende besty-
relsesmøde. 

 

18 Nordisk skrivelse Beslutning  20 

Oplæg: Marianne Bækbøl 

Indstilling: Bestyrelsen træffer endelig beslutning om at bidrage til en fællesnordisk artikel om nordiske 
mediefreelanceres vilkår. Herunder at bestyrelsen beslutter at FreelanceGruppen bidrager 
med relevant information til artiklen og hvordan informationen tilvejebringes – måske findes 
den allerede og skal bare søges frem. 

Bilag: Bilag 12: Fælles nordisk artikel 

Referat: Vi besluttede at fortsætte arbejdet med udarbejdelse af fælles nordisk kronik. 

 

19 Mødeevaluering Drøftelse  10 

Indstilling: Bestyrelsen giver konstruktiv kritik omkring mødets forløb. 

Referat: Mødet blev evalueret. 

 
 


