
 

FreelanceGruppen 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødested: Gl. Strand 50 

 
Mødedato: 19. februar 2019 

 
Møde startet: 
 
Møde sluttet: 
 

Klokken 10:00 
 
Klokken 17:00 

Deltagere: Anne Anthon Andersen 
Bo Sørensen 
Cecilie Marie Meyer (Mødeleder) 
Jørgen Laurvig 
Katrine Nadia Jørgensen (Mødeleder) 
Lise Møller Schilder 
 

Marie Bille (Afbud) 
Nina Trige Andersen 
Sus Falch 
Thomas Arnbo 
Vagn Majland (Referent) 

Dagsorden: # Dagsordenspunktets overskrift Type Bilag 
1. Godkendelse af dagsorden B 
2. Gennemgang af indberetningssystemet O 
3. Delegeretmødeforslag som behandles på HB-møde D 8, 9 
4. Tilskud til diverse arrangementer B 7 
5. Forslag til arbejdsprogram 2019 B 4 
6. Kontaktpersonens halve time O  
7. Godkendelse af årsregnskab 2018 B 13 
8. Omfanget af frivilligt arbejde i bestyrelsen B 12 
9. Endelig godkendelse af budget 2019 B 10, 11 
10. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar B 3 
11. Bestyrelsens beretning B 1, 2 
12. Barselsfonden 2019 – endeligt GF-forslag B 5, 15 
13. Tredjepartsaftaler skal også gælde freelancere B  
14. Tal til øjet 2020 B 6 
15. Status GF, delegeretvalg, nye bestyrelsesmedlemmer D  
16. Aktuelt lige nu D 
17. Nyt fra udvalg, DJ og enkeltsager D 
18. FreelanceFestivalen D 
19. Solidaritetsprisen D  
20. Bestyrelsestræf D 14 
21. Mødeevaluering D  

   

Type: B=Beslutningspunkt, D=Drøftepunkt, T=Tema, O=Orienteringspunkt. 
 
  



  Gå til index 

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning   

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

Referat: Et ekstra punkt vedrørende tilskud til Status:15 indsættes i punkt 4. 
 

2 Gennemgang af indberetningssystemet Orientering   

Oplæg: Vagn Majland, Thomas Arnbo, Sus Falch 

Indstilling: Indberetning af bestyrelsens økonomitransaktioner via mDOCS gennemgås. 

Bilag: Vejledning ligger i menuen i systemet 

Referat: Vagn Majland og Thomas Arnbo gennemgik mDOCS. Brugersnitfladen blev vist og konterings-
bestemmelserne blev forklaret. 
Der er indsat et ny punkt [Indberetning 2018] i menuen. Her skal alle transaktioner vedrø-
rende FF og TA fra 1. januar 2018 og frem til første indberetning via mDOCS registreres. Regi-
streringen skal være færdig senest den 26. februar 2019. 

 

3 Delegeretmødeforslag som behandles på HB-møde Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch, Anne Anthon Andersen 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter hvilke forslag, der skal mangfoldiggøres til omdeling under FreelanceFe-
stivalen og om den vil komme med anbefalinger til medlemmerne og i givet fald hvor. Det 
kan være i beretningen eller på det omdelte. 

Bilag: Bilag 8 Delegeretmødeforslag.pdf 
Bilag 9 Antal delegerede ny og gl model.pdf 

Referat: Det er tidligere besluttet ikke at stille forslag til delegeretmødet, men reagere på andre for-
slag.  

Der foreligger en række forslag, som endnu ikke er behandlet i hovedbestyrelsen. 

Optagelse i DJ: Bestyrelsen støtter forslaget. 

Specialforeninger til specialgrupper: Indstillingen afventer HB-møde. 

Fagligt Forum: Forslaget drøftet og ideerne bæres videre. 

Frit valg mellem kredse og specialgrupper: Bestyrelsen vurderer at forslaget kan betyde en 
svækkelse af specialgrupperne og støtter derfor ikke forslaget.  

Kredsenes formål og økonomi: Berører ikke FreelanceGruppen. 

Delegerede vælges i medarbejderforeninger eller specialgrupper: Berører ikke Freelance-
Gruppen. 

Delegeretmødets størrelse: Bestyrelsen støtter forslaget. 

DJ’s navn: Bestyrelsen støtter forslaget. 

Pensionistmedlemskab: Bestyrelsen støtter forslaget. 

 

4 Tilskud til diverse arrangementer Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter om den vil give tilskud til afholdelse af de studerendes Kravlingpris med 
deraf affødt sponsoromtale. Vi har tidligere støttet med 5000 kr.  
Finansiering: Fx organiserings-budgettet på 75.000 kr. 

Bilag: Bilag 7 Tilskud diverse arrangementer.doc 

Referat: Tilskud til Status 15: FreelanceGruppen støttes med kr. 5.000,-. 

Tilskud til Kravlingprisen: FreelanceGruppen støtter med kr. 5.000,-. 

Tilskud til KOM19: Bestyrelsen beslutter at yde tilskud til de FLG-medlemmer, der deltager i 
kommunikationsdagen KOM19, med kr. 500,-. 

Tilskud til Mediecup: Bestyrelsen beslutter at indgå en sponsoraftale på kr. 3.000,-. 

Hvis der stiller hold fra FreelanceGruppen betales tilmeldingsgebyret på kr. 1.000,- pr. hold. 
Hold skal tilmelde sig hos Jørgen Laurvig. 



  Gå til index 

 

5 Forslag til arbejdsprogram 2019 Beslutning   

Oplæg: Marie Bille, Katrine Nadia Jørgensen 

Indstilling: Bestyrelsen godkender forslaget til arbejdsprogram for 2019, og beslutter, hvem der skal 
fremlægge på GF og evt. hvad der skal fremhæves. 

Bilag: Bilag 4 Forslag til arbejdsprogram 2019.docx 

Referat: Arbejdsprogrammet godkendt. 

Anne Anthon Andersen præsenterer arbejdsprogrammet på generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen præsenteres arbejdsprogrammet med særlig fokus på nye emner i 
programmet. 

 

6 Kontaktpersonens halve time Orientering   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Karina Svensson orienterer. 

Bilag:  

Referat: Karina Svensson fra faglig rådgivning orienterede om den nye ferielovgivning. 

 

7 Godkendelse af årsregnskab 2018 Beslutning   

Oplæg: Thomas Arnbo, Sus Falch 

Indstilling Årsregnskabet gennemgås og godkendes. 

Bilag: Bilag 13 årsregnskab 2018.pdf 

Referat: Regnskabet gennemgået. Specielt peges der på kontingentindtægterne, hvor regnskabet ud-
viser næsten 100.000,- mindre end budgetteret. Det formodes at være en regnskabsmæssig 
fejl, som undersøges for øjeblikket, men kan også skyldes flere medlemmer på nedsat kontin-
gent. 

Tilgodehavender på over 100.000,- er udgifter, der skal afholdes af ophavsretsfonden, men 
regnskabet for denne er afsluttet før FreelanceGruppens, hvorfor beløbet er opført som til-
godehavende.  

 

 

8 Omfanget af frivilligt arbejde i bestyrelsen Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter en ramme for frivilligt arbejde i bestyrelsen. 

Bilag: Bilag 12 Frivilligt arbejde i bestyrelsen.doc 

Referat: Bestyrelsen drøftede omfanget af bestyrelsesmedlemmernes frivillige arbejde. Drøftelsen ta-
ges op igen når en ny bestyrelse træder sammen efter generalforsamlingen. 

 

9 Endelig godkendelse af budget 2019 Beslutning   

Oplæg: Thomas Arnbo, Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen behandler og vedtager forslag til budget 2019 og deraf flg. omkonstituering. 

Bilag: Bilag 10 Budget 2019.doc 
Bilag 11 Budget regneark 2019.xlsx 

Referat: Budgettet gennemgået og godkendt. 

Justeringer i FF over kontingentmidlerne godkendt, herunder overdragelse af Marie Billes op-
gaver med organisering og rekruttering til Anne Anthon Andersen. Arbejdet honoreres med 
en dags fagligt frikøb pr. måned regnet fra 1. marts. 
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10 Fastlæggelse af bestyrelsesseminar Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at lægge bestyrelsesseminaret i slutningen af maj, så Nina Trige Ander-
sen kan deltage, og vælger datoer, så Nina kan bestille flybilletter. 

Bilag: Bilag 3 Bestyrelsesseminar 2019.doc 

Referat: Bestyrelsesseminar planlægges afholdt den 3. og 4. juni, da det ikke var muligt at finde da-
toer i maj. Der planlægges afholdt to bestyrelsesmøder i den nye bestyrelse inden seminaret. 

 

11 Bestyrelsens beretning Beslutning   

Oplæg: Nina Trige Andersen 

Indstilling: Bestyrelsen godkender bestyrelsens beretning 2018. 

Bilag: Bilag 1 Bestyrelsens beretning 2018.doc 
Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2018.docx 

Referat: Beretningen suppleres med de mest relevante punkter fra oversigten over forslag til delege-
retmødet. 

Nye forslag fra Anne Anthon Andersen sendes til Sus Falch. 

Beretningen derefter godkendt. 

 

12 Barselsfonden 2019 – endeligt GF-forslag Beslutning   

Oplæg: Lise Møller Schilder 

Indstilling: Bestyrelse godkender forslaget til GF vedr. ændringer af barselsfondens vedtægter og beslut-
ter hvem, der skal fremlægge/begrunde forslaget. 

Bilag: Bilag 5 GF-forslag barselsfonden.docx 
Bilag 15 FLG_barselslegat2018_1udkast.pdf 

Referat: Bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer i vedtægterne. 

Lise Møller Schilder fremlægger forslaget på generalforsamlingen. 
 

13 Tredjepartsaftaler skal også gælde freelancere Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Sus Falch vil orientere om DJ’s arbejde med tredjepartsaftaler for medlemmerne. 

Bilag:  

Referat: Sus Falch orienterede om DJ’s igangværende arbejde omkring aftaler med tredje part. 

Sus Falch har specifikt været i kontakt med Lån & Spar med henblik på en aftale om gode for-
hold for DJs medlemmer, som er freelancere eller selvstændige. Det har indledningsvis resul-
teret i tilsagn om gratis erhvervskonto, der normalt koster 5700 kr. Sus Falch vender tilbage, 
når aftalen er endelig.  

 

14 Tal til øjet 2020 Beslutning   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Bestyrelsen beslutter hvordan og hvor meget vi skal involvere os i den tværfaglige konfe-
rence Tal til øjet (populært TTØ) om visuel kommunikation, der arrangeres af DJs specialgrup-
per. Hvis vi skal stille med et arbejdende medlem af programgruppen som tidligere, skal ved-
kommende udpeges. 

Bilag: Bilag 6 Tal til øjet – visuel kommunikation.doc 

Referat: Sus Falch orienterede om finansiering af TTØ 2020, herunder også muligheden for en even-
tuel ansøgning om hel eller delvis finansiering via SKU-midlerne. 

Vagn Majland udpeget som FLG’s repræsentant i TTØ-udvalget. 
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15 Status GF, delegeretvalg, nye bestyrelsesmedlemmer Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch, Vagn Majland 

Indstilling: Gennemgang af status omkring forberedelserne af generalforsamlingen og planer færdig fær-
diggørelsen. 

Bilag:  

Referat: Claus Iversen foreslås som dirigent på generalforsamlingen. 

Jens Utoft foreslås som referent på generalforsamlingen. 

Der er kontakt til to potentielle bestyrelsesmedlemmer 

Delegeretvalg foregår via http://delegeretvalg.dk. På grund af GDPR kan man ikke se en liste 
over de delegerede, men man kan se antallet. 

Bo Sørensen og Sus Falch sørger for at diverse udstyr m.v. bliver transporteret til Fænøsund. 
Første hold møder klokken 13:00 og resten senest klokken 18:00 torsdag den 7. marts. Besty-
relsesmødet starter kl. ca. 19, når FreelanceGruppens deltagere i hovedbestyrelsesmødet er 
ankommet, og der er spist middag. 

 

16 Aktuelt lige nu Drøftelse   

Oplæg: Alle 

Indstilling: Hvad sker der lige nu… 

Bilag:  

Referat: Katrine Nadia Jørgensen orienterede om et succesfyldt orienteringsmøde for Politikens free-
lancere med mange deltagere. Resultatet bliver formentlig både nye medlemmer og større 
interesse omkring freelancerne.  

 

17 Nyt fra udvalg, DJ og enkeltsager Drøftelse   

Oplæg: Alle 

Indstilling: Nye aktiviteter i udvalgene, på enkeltsager og i DJ. 

Bilag:  

Referat: Thomas Arnbo orienterede om ”Det store fotoprojekt”, hvortil der er bevilget 133.000,- over 
SKU-midlerne. Kurset kører over syv dage. På grund af kompleksiteten i tilrettelæggelsen af 
sådan et kursus, foreslår kursusudvalget at kurset tilrettelægges af et bestyrelsesmedlem 
mod en kompensation på en dags fagligt frikøb pr. kursusdag. 

Det samme kommer til at gælde, hvis der bliver bevilget penge til at tilsvarende større grafisk 
kursus på i alt otte dage. 

Endvidere er der en overligger fra 2018, hvor der blev bevilget penge til et ni-dages videokur-
sus. Kurset blev ikke afviklet i 2018 fordi, det ikke lykkedes at finde en ekstern tilrettelægger. 
Kurset planlægges derfor tilrettelagt på samme måde med en dags fagligt frikøb pr. kursus-
dag. 

 

18 FreelanceFestivalen Drøftelse   

Oplæg: Anne Anthon Andersen 

Indstilling: Orientering om status på FreelanceFestivalen. 

Bilag:  

Referat: Anne Anthon Andersen orienterede om en fuldt udsolgt FrelanceFestival – endda med vente-
liste. På grund af ventelisten vil deltagerne bliver opfordret til at overveje deres deltagelse, 
hvis de ikke har mulighed for deltagelse i hele festivalen. 

Nordisk Komite deltager i festivalen. 
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19 Solidaritetsprisen Drøftelse   

Oplæg: Anne Anthon Andersen, Cecilie Marie Meyer 

Indstilling: Status på årets Solidaritetspris 

Bilag:  

Referat: Kun et meget begrænset antal indstillinger til solidaritetsprisen modtaget. 

Solidaritetsprisens fremtid blev debatteret, men i denne omgang uden konklusion. 

Hvis der ikke er kommet nogen indstillinger når fristen udløber, accepterer bestyrelsen en 
beslutning om ikke at uddele prisen i år. 

 

20 Bestyrelsestræf Drøftelse   

Oplæg: Sus Falch 

Indstilling: Orientering om eventuel deltagelse i bestyrelæsestræffet 

Bilag: Bilag 14 bestyrelsestræf.docx 

Referat: Bestyrelsen tilslutter sig bestyrelsestræffet den 25. maj 2019. 

Bestyrelsesmedlemmer der deltager i bestyrelsestræffet kompenseres med en dags fagligt 
frikøb. 

 

21 Mødeevaluering Drøftelse   

Indstilling: Hvad var godt og hvad kan gøres bedre eller anderledes? 

Referat: Evalueret. 

 


