
Referat af onlinebestyrelsesmøde i DJ KOMM 
 
Dato:  10. maj 2022, kl. 17 - 19 
Deltagere:  Nikolaj Søndergaard (NS), Mona Louisa Bastholm (MLB), Nanna 
 Snebjørn (NSB), Mie Hovmark Christensen (MHC) og Rasmus E. 
 Stegmann (RES) 
Afbud:  Bo Zuschlag, Anders Jørgensen og Asta Lærke Birnø 
Referat: Mette Eeg 
 

 

 
 

Dagsorden 
_________________ 
 
1. Godkendelser  
1.1.  Referatet fra den 31. marts blev godkendt med en enkelt navnerettelse. 
1.2 MLB blev valgt som ordstyrer. 

 
2. Meddelelser 
2.1 Der har ikke været HB-møde siden sidste bestyrelsesmøde. Vi har underskrevet aftalen 
 med DJ om sekretariatsbistand med 11 timer om ugen.  
 Flere fra bestyrelsen deltog i KOM22 i sidste uge. Vi yder tilskud på 500 kr. pr. medlem 
 som har deltaget. NS har efterfølgende fået oplyst, at hele 71 medlemmer af DJ 
 Kommunikation deltog i KOM22. 
 Der er udarbejdet årshjul som aftalt på seminaret. Det sendes ud til alle, og årshjulet skal
 løbende vedligeholdes. ME vedligeholder årshjulet. 
 Sammenfatning af vores drøftelser om navnediskussion på sidste møde er på vej. 
 NS koordinerer med NSB og skriver et samlet oplæg på vegne af gruppen. 
 
2.2 Økonomi, herunder kvartalsregnskab / NS 
 Gennemgang af kvartalsregnskabet. Vi er ok med.  
 Vi har ikke brugt for mange penge på arrangementer, så vi kan roligt fyre lidt op under 
 kedlerne. 
 Flere af udgifterne i kvartalsregnskabet er engangsudgifter som ligger her først i året. Fx 
 Safety Fonden og GF.  
 NSB: Virker FB-annoncering. Vi rammer mest korrekt på vores fysiske møder i forhold til at 
 sende ud med nyhedsbreve. Det gode ved at klikke interesseret på et FB-begivenhed er, 
 at der modtages en notifikation, når arrangementet nærmer sig. 

 Udgiften til freelanceposten var ansættelsen af freelanceeventkoordinator (Cecilie) og som 
 stod for at stable arrangement på benene for os. Hun sagde selv op. 

 Udgifter til transport er steget. Tidligere var alle fra bestyrelsen bosat i København.  
 Nu er der tre medlemmer, der ikke bor i København. Det alene giver en stigning på 
 mødeudgifter. Det skal vi huske til budgettet for næste år. 

 



3. Sager til drøftelse og beslutning 
3.1 Kommende arrangementer: 
 MHC: Pas på mig jeg er ny i branchen.  
 MLB:  Christine Matthesen om TikTok. 
 MLB har været på besøg hos et Campfire Bureau i Aarhus som gerne vil samarbejde med 
 DJ Kommunikation om fx et netværksarrangement. 
 I pipelinen er også oprettelse af en Social Media Festival. Tidsmæssigt skal den planlægges 
 til afholdelse i januar eller februar 2023. 
 NS kigger på afholdte webinarer for at se om vi skal gentage nogle af dem med størst 
 tilslutning. 
3.2 Kommunikationsgruppen er udvidet med AJ og består således af NS, MHC og AJ 
 Vi skal have fulgt op på AJKS (kontaktperson HanneMari) om hvad vi med fordel, kan dele 
 til vores medlemmer.  
 Arbejdsgruppen vil gerne styrke vores nyhedsbreve endnu mere og se på, hvordan vi kan 
 gøre dem bedre/mere personlige. 
 NSB: Der er frist for at komme med forslag til nyt navn til DJ frem til den 31. maj. Vi kan 
 have et par linier med om fx: Føler du dig genkendt i navnet. Sidste frist for at komme 
 med forslag. Og så have bestyrelsens skriv med. Alle medlemmer kan byde ind på forslag 
 til nyt navn. 
3.3 MBL orienterede fra det seneste heldagsmøde i Trygt Arbejdsliv Udvalget. På dagsordenen 
 var temaet denne gang ’55plus medlemmer’. Der var 3 seniorer med, som gav et 
 oplæg om senioruniverset. TAU har udarbejdet en indstilling med gode krav. 
 På TAU-mødet var der også fokus på tillidsrepræsentanters krav til kommende 
 overenskomstforhandlinger og herunder også den stigende inflation. 
 Der var ikke meget fokus på vores medlemsskare, hvilket bl.a. skyldes, at mange at vores 
 medlemmer sidder alene. Der har været drøftet tiltag som en 24-timers 
 overenskomst. Status på bisidderordningen. Det er gået videre i DJ-tragten. 
 Det har stor betydning for rigtig mange i vores medlemsgruppe og til sammenligning er 
 der flere overenskomster, der bliver forhandlet af en faglig konsulent og som kun dækker 
 fx 2 medlemmer. 
 Ny forhandlingschef i DJ Lars Kvistgaard har oplyst, at det ikke er en ordning, man 
 kender fra andre dele af fagbevægelsen. DJ har her mulighed for at være frontløbere. 
 Vi følger det videre forløb nøje. 
 TAU-udvalget har også lavet et årshjul. Det deles i gruppen. 

3.4  Kommunikationsfaglighed og etik 
 Brainstormning på indspark til DJ’s etik og mediepolitisk udvalg.  
 Etikken i kommunikation af bæredygtighed. Der er nogle gode worst-cases derude. 
 Fx Lotte Hansen som i øvrigt var taler på KOM21.  
 Etik i forhold til influencers og aflønning er en interessant problematik. Mange tror de kan 
 blive spist af med et årsforbrug på faxe-kondi. 
 Blogger/influenter. Interessant at vi laver regler for influenterne, men ikke den anden vej 
 rundt. 
 GDPR har også nogle interessante benspænd for kommunikatører.  
 Bloggervinklen er interessant. Krydsfeltet mellem kommunikatør og blogger.
 Inspiration til den yngre målgruppe. Målrettede kampagner til børn versus etikken på 
 salgsfremmende kanaler. Instagram, TikTok, Youtube m.m. Der burde være klare etiske 
 regler for hvornår, man må det ene og det andet.  



 Generelt når vi taler kommunikations-etik. Hvad er det for nogle problemer 
 kommunikatørerne selv oplever? Er det i forhold til at blive presset på etikken 
 Formodning: At mange medlemmer presses til at lave noget fx om bæredygtighed 
 velvidende, at det ikke helt holder stik. 
 Der var flere eksempler på dette på KOM22. Vi som kommunikatører ved godt, at vi ikke 
 skal sige noget, der ikke holder vand. Mange chefer har ikke helt styr på det. Hvordan 
 klæder vi medlemmer på, som oplever det. 
 Kunne vi drage en anden organisation med ind i det videre arbejde? 
 Kommunikationsbureauer som taler om klimaetik 

3.5 NSB var til møde i navneudvalget i sidste uge. 
 Følgende navneforslag går videre til juni-mødet: 

 Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation 
 DJ – Medier og Kommunikation 
 Medieforbundet – journalistik og kommunikation 
 Forbundet for journalistik, kommunikation og medier 
 Dansk Journalist- og Medieforbund 
 Forbundet for journalistik og kommunikation 
 DJ – Forbundet Formidling 
 Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund 

 Intet er låst fast og der kommer også stadig forslag med i bunken, som kommer med i 
 betragtning. 
 Godt at se, at journalistik og kommunikation fylder det samme i flere af forslagene. 
 Vi skal være påpasselige med at et kommende nyt navn ikke diskriminerer andre 
 medlemmer. Vores navn skal være så inkluderende som muligt og være gældende på den 
 lange bane. 
 Flere af navnene er nærmest det samme som det vi hedder i dag. Voldsomt spild af 
 ressourcer, hvis et kommende navneskift ikke er større. 
 Navnet skal være fremtidssikret. Hvem består DJ af om 10 år? 

 

4. Indkomne forslag / ansøgninger 
4.1 Der er modtaget ansøgning fra arrangørerne bag Kravlingprisen. Henvendelsen er 
 behandlet på FB, og bestyrelsen har besluttet, at imødekomme ansøgningen med kr. 
 15.000. 

 

5. Eventuelt 

 Henvendelse fra et nyt engelsksproget medlem, som er flyttet fra London til København 
 og som gerne vil starte noget netværk op. Vi hjælper gerne med noget økonomi og evt. 
 omtale i nyhedsbrev. 

  



 

6. Kommende møder 

 Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 17:00 – 20:00, Mødelokalet Lille Strand i nr. 46 
 Onsdag den 10. august 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Søndag den 18. september 2022, seminar ude i landet 
 Onsdag den 5. oktober 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Tirsdag den 15. november 2022, kl. 17 – 20, Mødelokalet Lille Strand i nr. 46 
 Torsdag den 15. december 2022, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Torsdag den 19. januar 2023, møde kl. 16 – 17 og herefter nytårskur for alle medlemmer, sted 

afventer 
 Onsdag den 22. februar 2023, onlinemøde kl. 17 – 19 
 Lørdag den 11. marts 2023, generalforsamling, sted afventer 


