
 

FreelanceGruppen 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Gl. Strand 46 

 
Mødedato: 27. august 2018 

 
Mødetid: Klokken 10:00 – 17:00 

 
Deltagere: Anne Anthon Andersen 

Cecilie Marie Meyer (Mødeleder) 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen (Mødeleder) 
Lise Møller Schilder (afbud) 
 

Marie Bille 
Nina Trige Andersen (Referent) 
Sus Falch 
Thomas Arnbo 
Vagn Majland (Til kl. 13.00) 

Dagsorden: # Dagsordenspunktets overskrift 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Praksis for bestyrelsesmødereferater 
3. Inddragelse af freelancere i OK-forhandlinger 
4. Dagpengereformens betydning for medlemmerne 
5. Bestyrelsesmødedato i september 
6. PingPong  
7. Skal vi være mere aktivistiske  
8. Ekstraordinær generalforsamling  
9. Nyt fra udvalg og DJ  
10. Aktuelt lige nu  
11. Økonomi og ny indberetning  
12. Shitstormsberedskab  
13. Solidaritetsprisen  
14. TR-stævne  
15. Nordisk topmøde  
16. Spørgeskemaundersøgelse fra DR  
17. Freelancefestival  
18. Mødeevaluering   

   
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? 

-  
 

2 Praksis for bestyrelsesmødereferater Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch og Anne Anthon Andersen 

Indstilling: Der indstilles til, at vi drøfter en konkret form for referat og beslutter en fælles form. Vi fore-
slår, at vi skriver referater med en form, hvor alle beslutninger, forslag/ideer (inkl. forslags-
stiller, når der foreslås helt nye punkter til en kommende dagsorden) og diskussioners hoved-
pointer føres til referat, og at de ansvarlige for udvalgene/punktet i øvrigt forpligter sig på at 
tage fyldestgørende egne noter under bestyrelsesmøderne. Den ansvarlige for udval-
get/punktet får således ansvaret for at sikre, at beslutninger vedrørende indstillinger, 
han/hun har udfærdiget bliver ført fyldestgørende til referat.  For at hjælpe referenten sam-
ler den ansvarlige op efter punktet. 

- Tilføjelse til referatet ift. det ovenfor beskrevne: Hovedpointer skrives uden navn på afsen-
der, mens konkrete ideer og forslag skal have navn på.  
I øvrigt enighed om fremgangsmåden. Sus Falch får sat denne praksisbeskrivelse ind i besty-
relseshåndbogen.  

 

3 Inddragelse af freelancere i OK-forhandlinger Drøftelse   

Oplæg: Forhandlingschef i DJ, Claus Iwersen. 

Indstilling:  

- Intern drøftelse 
 

4 Dagpengereformens betydning for medlemmerne Tema   

Oplæg: Forsikringschef i AJKS, Marianne Heilmann. 

Indstilling:  

- Intern drøftelse 

 

5 Bestyrelsesmødedato i september og julefrokostansvarlige Beslutning   

Oplæg:  

Indstilling:  
- Mødedato er rykket fra 26. september til 28. september 

Julefrokostansvarlige er Cecilie Marie Meyer og Thomas Arnbo. Bemærk at både bestyrelses-
møde og julefrokost bliver afholdt samme sted. (datoen er 14. december). 

 

6 PingPong Beslutning   

Oplæg:  

Indstilling:  
- 1) Muut koster 750 kr om måneden, og har en selvstændig løsning på gdpr-problematikken. 

Der kan man ikke få det direkte ind i sin mail, men skal gå ind på platformen. 
2) I-server koster det samme, og dertil en ekstra oprettelsesudgift, bl.a. fordi vi selv skal lave 
en løsning på gdpr. Her kan man selv opsætte det til at man får notifikationer i sin mailboks. 
3) Den nuværende pingpong (mailsystem) koster 400 kr. om måneden, ca. Det problem, der 
tidligere har været med autosvar hver eneste gang ved fx ferie, er løst. Den anden udfordring 
har været moderatorfunktion, men det virker ikke til at være så slemt for tiden.  
Konklusion: Vi fortsætter med mailpingpong og byder velkommen til nye en gang i kvartalet, 
hvor der bliver mindet om ”adfærdsreglerne” (det står Katrine N. Jørgensen for i egenskab af 
webredaktør). 
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7 Skal vi være mere aktivistiske Drøftelse   

Oplæg: Jørgen Laurvig 

Indstilling:  

- Jørgen indledte punktet med en opfordring til flere politiske diskussioner, herunder som for-
beredelse til f.eks. delegeretmøder, fagligt forum osv. Oplægget blev drøftet, og holdnin-
gerne var, at der er sat gang i mange gode tiltag allerede for at gøre bestyrelsesmøderne 
mere politisk tunge, og mindre sagsbehandlende, men at der altid er plads til forbedring. 
Konkrete forslag modtages altid meget gerne af formandskabet, f.eks. når den foreløbige 
dagsorden sendes ud.    

 

8 Ekstraordinær generalforsamling Beslutning   

Oplæg: Sus Falch og Anne Anthon Andersen 

Indstilling: Bestyrelsen drøfter kandidater og beslutter øvrigt praktisk vedr. ekstraordinær generalfor-
samling (GF). 

- Datoen, søndag den 16. september kl.18.00, er oplyst i nyhedsbrev for længst. Den formelle 
indkaldelse bliver sendt ud snarest (senest 8 dage før, jf. vedtægterne). Sekretær Vagn 
Majland bestiller mad og laver conferencemanager-tilmelding til maden. GF er naturligvis 
åben for alle medlemmer af FreelanceGruppen. 

 

9 Nyt fra udvalg og DJ Orientering   

Oplæg:  

Indstilling:  

- Marie meldte tilbage fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor bl.a. revidering af Freelance-
strategien har været behandlet og udvalget har udpeget sine medlemmer, som er Marie 
Bille, udvalgsmedlem og formand for FILM&TVGRUPPEN, Johannes Pico, samt DJs formand 
Lars Werge er udpeget til den ansvarlige arbejdsgruppe. Der er gang i en proces, som Marie 
Bille følger og orienterer løbende om mhp. at få vores interesser varetaget. Vi skal være op-
mærksomme på at holde fokus på især aftaler og overenskomster for freelancere. Forhold 
for nyuddannede og studerende kommer op på udvalgets næstkommende møde. Sus Falch 
tilføjede at overenskomst- og aftaleudvalget, hvor hun sidder, udpeger sine medlemmer til 
arbejdsgruppen på et snarligt møde.  
Katrine N. Jørgensen meldte tilbage fra Politiken-klubben, som er i gang med en ny free-
lanceundersøgelse, der inkluderer flere fagligheder. 
Nina Trige Andersen meldte tilbage fra Information-klubben, at en ny overenskomst er ind-
gået (skal behandles i Overenskomst- og Aftaleudvalget 28. august), hvor puljen til freelance-
honorarer er øget fra 50.000 til 150.000 samt f.eks. noget barselsordning til korrespondenter. 
Det er et bedre resultat end længe, men processerne omkring OK-forhandlinger er præget af 
strukturelle problemer fra et freelancesynspunkt. Reelt er vi 100 procent afhængige af det, 
de fastansatte forhandler igennem først, og dernæst kan vi forhandle om resterne. Det er et 
generelt problem ift. OK-forhandlinger, som vi skal have fokus på. 
Hovedbestyrelsen har besluttet kommissorium for seniorpolitikarbejdsgruppen. Abelohne 
Glahn, medlem af FLG, sidder i arbejdsgruppen. De skal udarbejde en seniorstrategi til dele-
geretmødet 2019. 
HB har drøfte DJ’s annoncepolitik i forlængelse af Zetland diskussionen, og forretningsud-
vaget skal vende tilbage med forslag til annoncepolitik. 
Webredaktionen orienterede om deres årshjul, hvor der er planlagt artikler bl.a. i relation til 
årets løbende faste begivenheder. Bestyrelsen opfordres til at komme med løbende input. 

 

10 Aktuelt lige nu Drøftelse   

Oplæg:  

Indstilling  

- Ikke noget, som ikke allerede går ind under de andre punkter. 
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11 Økonomi og ny indberetning Drøftelse   

Oplæg:  

Indstilling:  

Bilag:  

- Det nye indberetningssystem skal være oppe at køre senest 1.9.2018 
 

12 Shitstormsberedskab Beslutning   

Oplæg: Cecilie Marie Meyer og Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter det fremtidige arbejde for optimering af DJs hjælp til ikke ansatte i for-
bindelse med cyber-chikane og shitstorms, samt ny ansvarlig i stedet for Sus Falch. 

- Bestyrelsen bakker op om indstillingen med tilføjelse om evt. at bringe DJ’s kvindegruppe i 
spil som en af de grupper/netværk, der kunne have interesse i en styrket indsats.  
Pt. er der ikke yderligere bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at indgå i arbejdet, 
men Katrine N. Jørgensen er med som sparringspartner for Cecilie M. Meyer. Cecilie giver en 
status på arbejdet på oktobermødet.  

 

13 Solidaritetsprisen Beslutning   

Oplæg: Anne Anthon Andersen og Cecilie Marie Meyer 

Indstilling: Vi indstiller til, at arbejdsgruppen, der har påtaget sig opgaven at skabe opmærksomhed om-
kring Solidaritetsprisen og sidenhen, start 2019 finde en vinder blandt de nominerede, får til-
delt ressourcer i form af FF for opgaven. Dernæst søger vi bestyrelsens opbakning til at arbejde 
med promovering og eksekvering af prisuddelingen som skitseret nedenfor med hjælp fra 
FLG’s SoMe-redaktør som producent/tilrettelægger af de videofilm, der bliver en del af pro-
moveringen på vores sociale medier. 

Der udarbejdes også en drejebog til fremtidige uddelinger på baggrund af nedenstående, så 
der fremadrettet kan udarbejdes et meget præcist budget for prisen. Drejebogen indføres i 
bestyrelseshåndbogen. 

- Bestyrelsen bakker op om indstillingen, med et par kommentarer knyttet til videoerne/kon-
ceptet for dem: at de ikke må kunne misforstås som kampagnevideoer for konkrete perso-
ner/grupper/projekter, men skal handle om, hvad vi forstår ved solidaritet samt med opfor-
dring om at indstille hinanden. 

 

14 TR-stævne Beslutning   

Oplæg: Sus Falch og Anne Anthon Andersen 

Indstilling: D. 25.-26. september er der TR-stævne i Vejle. Bestyrelsen udpeger sine deltagere, drøfter 
programmet/fokusområder og beslutter fagligt frikøb. Bestyrelsen beslutter også flytning af 
bestyrelsesmødet fra d. 26.9. til en lidt senere dato pga. sammenfald med stævnet. 

- Vi deltager med Marie Bille, Anne Anthon Andersen og Thomas Arnbo, samt formand Sus 
Falch, som HB-medlem, og forhåbentlig to mere fra bestyrelsen, så vi får brugt alle fem plad-
ser. 

 

15 Nordisk topmøde Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch og Cecilie Marie Meyer 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at holde formøde om topmødets dagsorden i Malmø forud for mødet. 

-  

 

16 Spørgeskemaundersøgelse fra DR Drøftelse   

Oplæg: Jørgen Laurvig 

Indstilling: Spørgeskemaundersøgelsens indhold og konklusioner gennemgås og debatteres. 

- Jørgen Laurvig fremlagde hovedkonklusioner af undersøgelsen. Den skaber et godt overblik 
over de aktuelle vilkår og stærk grobund for arbejdet med at styrke dem og bliver delt med 
DJ.  
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17 Freelancefestival 2019 Beslutning   

Oplæg: Anne Anthon Andersen 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at afholde FreelanceFestival i forbindelse med FLGs GF 2019 og ned-
sætter et festivaludvalg bestående af følgende medlemmer: Formand for udvalget Anne An-
thon Andersen og øvrige medlemmer: Katrine Nadia Jørgensen, Cecilie Meyer og Jørgen Laur-
vig.  
Udvalget skal på førstkommende bestyrelsesmøde fremlægge beslutningsdokument for festi-
valens afholdelse, sted og økonomi samt et oplæg til drøftelse af tema og idéer til program-
punkter.  

-  

 

18 Mødeevaluering Drøftelse   

Indstilling: Bestyrelsen giver konstruktiv kritik omkring mødets forløb. 

- Refereres ikke. 

 
 


