
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

 

Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 

Fiskergade 41,4, Århus C 

 

Dagsorden Referat 

Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne Fokdal 

Barnekow, Ota Tiefenböck, Anja 

Dybris, Marianne Bækbøl, Helene 

Bagger, Iben Danielsen, Mikael Hjuler 

og Sus Falch 

Afbud: Jens A. W. Sørensen og 

Kenneth Wöhlisfelt.   

Gæster: 

Mødeleder(e): Anja Dybris 

Referent: Sus Falch 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 

Godkendelse af dagsorden 

 

Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder, før vi går i 

gang med resten af dagsordenen (B1) 

 

 

 

Nye punkter tilføjet: 

 

Sus Falch blev konstitueret som ny 

sekretær. Anja Dybris blev konstitueret 

som ny mødeleder og John Lykkegaard 

som 3. mødeleder. 

 

Temaer: 

 

A. Tovholderens ti minutter: Trykt/kommunikation – 

ved Sus Falch 

Problemstillinger, handlinger - input fra bestyrelsen 

Herunder nyt om DMA og O-aftalen (1 +3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema A 

Tovholder på område 

trykt/kommunikation, Sus Falch, 

orienterede om de største 

problemstillinger på trykt område og 

kommunikation.  

Indsatserne fremadrettet bør være på 

aftaleområdet eksempelvis fornyelsen af 

O-aftalen, udbygning af netværk blandt 

freelancere internt i DJ og freelancere i 

andre forbund, der arbejder på samme 

områder, som vores medlemmer. Der 

bør også arbejdes på mere samarbejde 

med tillidsrepræsentanterne, så der kan 

skabes sammenhold mellem faste og 

frie. Aktuelt er et møde med freelancere 

og Berlingskes Redaktionelle 

Medarbejderforening om 

freelanceaftalen kommet i stand d. 

27.9.2013.  

Hanne Fokdal Barnekow stillede forslag 

om at problemstillingen med 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag A Tema1 og Bilag A Tema2 

B. Gratis og billig arbejdskraft, praktikanter med mere (8 

+ 10) – Anja Dybris, Kenneth Wöhlisfelt, Iben Danielsen. 

Skal vi genoptage ’not-gut-enof’-kampagnen? 

Korte skriftlige oplæg fra Anja, Kenneth og Iben (noget 

kommer senere pr. mail). 
 

 

inddragelse af freelancekrav i de 

fastansattes overenskomster bliver et 

selvstændigt dagsordenpunkt på et 

kommende bestyrelsesmøde, da det er 

vigtigt – bl.a. for at få input til 

tænketanken. 

 

 

 

Tema B 

Iben Danielsen orienterede om, at DJ på 

flere fronter har fokus på 

problemstillingen med gratis arbejde og 

det gratis arbejde, der ligger i 

praktikaftaler udenfor de klassiske DJ-

uddannelser.  

I Fagpolitisk Udvalgs regi er 

problemstillingen og 

handlemulighederne netop blevet 

diskuteret – herunder muligheder for at 

få praktikanter på SU og praktikanter på 

DJs aftaler med praktikantløn til at 

nærme sig hinanden aflønningsmæssigt.  

Anja Dybris har udført et stort 

researcharbejde på omfanget af gratis-

arbejde, der har vist sig at være ret 

omfattende. Hun sammenskriver og 

arbejder videre med det sammen med 

Uffe Gardel, Berlingske Media.   

 

Et møde mellem Kenneth Wöhlisfelt, 

Mikael Hjuler og formand for 

journalistgruppen i DR, Anne Serlev, 

om problemstillingen gratis arbejde, har 

resulteret i, at der arbejdes på at få et 

møde i stand mellem Anne Serlev, DJs 

formand Mogens Blicher Bjerregård, 

elektronisk team i FreelanceGruppen og 

en repræsentant fra AC, Akademikernes 

Centralorganisation, for at få en dialog i 

gang om konsekvenserne af praktikkens 

gratis-arbejde. 

 

Vi prøver desuden at genoptage not 

good enough-kampagnen og et udvalg 

bestående af Iben Danielsen, John 

Lykkegaard, Anja Dybris og Mikael 

Hjuler laver et oplæg klar til næste 



bestyrelsesmøde. Iben D. indkalder til 

møde. Gruppen kommer også med bud 

på FLGs fremtidige arbejde med at 

begrænse gratis arbejde.  

 

Afsnit B – Sager til beslutning: 

 

Bilag B1 

B1. Konstituering af ny sekretær og eventuelt ny 

mødeleder 

 

Bilag B2 

B2. Freelanceseminar og Nordisk Freelanceseminar – 

skal vi gennemføre begge dele? (5 + 10) Hvor og 

hvornår?  

Hvilken rolle har tovholder for seminar? 

Evaluering af Nordisk Freelanceseminar i Finland. 

- Mikael Hjuler, Iben Danielsen og John Lykkegaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3. FLG-kurser ved bestyrelsesmedlemmer – Ota 

Tiefenböck 

 

 

 

 

B4. Medlemmers forslag – Iben Danielsen og Hanne F. 

Barnekow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Se ovenfor. 

 

 

B2 

Det besluttes at afholde seminar og 

generalforsamling i FreelanceGruppen i 

forlængelse af hinanden som tidligere. 

Seminargruppen med John Lykkegaard 

som holdleder udarbejder et oplæg til 

bestyrelsesmødet d. 2.10. 

Ideer til indhold blev fremsat og 

debatteret. 

 

 

Det Nordiske seminar er planlagt til at 

finde sted på Comwell, Korsør fra d. 

8.5.2014 til og med d. 11.5.2014.  

Mikael Hjuler og Iben Danielsen, der er 

nye nordiske koordinatorer, arbejder 

videre med seminaret med support fra 

Hanne Fokdal Barnekow. Oplæg 

fremlægges på næste bestyrelsesmøde 

d. 2.10.  

 

 

B3 

Det blev slået fast, at 

bestyrelsesmedlemmer fortsat ikke kan 

arrangere kurser for FLG mod betaling. 

 

 

B4 

Et medlem har bedt FLGs bestyrelse 

presse på, så DJ iværksætter en 

ophavsretskampagne rettet mod 

befolkningen, der bruger journalistisk 

materiale. 

Vi sender den videre til 

ophavsretsfondens formand Mogens 

Blicher Bjerregård, da der er afsat 



 

 

 

 

B5. Nye oplysningsvideoer – Mikael Hjuler og Iben 

Danielsen 

midler til den slags.  

Iben Danielsen orienterer medlemmet.  

 

 

B5  

Iben Danielsen og Mikael Hjuler har 

lavet interviews med forsikringschef 

Marianne Jaquet fra A-kassen, der giver 

svar på vigtige og ofte stillede 

spørgsmål og rejste problemstillinger.  

Sus Falch lægger dem op på websiden 

som nyheder med introtekst.  

 

Afsnit C - Sager til drøftelse: 

 

C1. Forberedelse af TR-stævnet. Sammenhold mellem 

faste og freelancere (2) - Iben Danielsen. Mundtligt 

oplæg. (Se også bilag til Tema) 

 

 

 

Bilag C2 

C2. Konferencerne FreelanceForum og Tal til øjet – Iben 

Danielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag C3a og C3b 

C3. EFJ (European Federation og Journalists) og 

FREG (Freelance Rights Expert Group) – Den 

nordiske freelance-repræsentation – Nordisk tovholder 

 

 

 

 

 

Bilag C4 

C4. Samarbejdet med DM og DJØF - Sus Falch og 

Iben Danielsen. 

 

 

 

 

 

C1  

TR-stævnet afholdes 28.-29. november 

2013.  

FLGs deltagelse blev diskuteret. Vi 

arbejder videre løbende pr. mail.  

 

C2 

FreelanceForum er fastlagt til d. 28.10. 

Deltagerantallet er begrænset til 100, da 

man historisk set ikke har kunnet samle 

flere.  

Tal til øjet finder sted d. 9. november på 

IT universitetet. FLG har bidraget med 

underskudsgaranti og adgangsbilletten 

koster 250 kr. De første 50 tilmeldte O-

medlemmer af FLG får billetten betalt. 

Der bør være no-show fee.    

 

C3  

Bestyrelsen besluttede at støtte de to 

kandidater, som er foreslået fra hen-

holdsvis Sverige, Åsa Ohlsson og fra 

Norge, Jørn Wad til Freelance Rights 

Expert Group - ekspertgruppen under 

EFJ. 

 

 

C4  

Punktet blev diskuteret. Indstillingen 

udbygges og konkretiseres yderligere af 

Sus Falch, så beslutningen om formen 

på et evt. fremtidigt samarbejde kan 

tages på næste bestyrelsesmøde d. 2.10. 



Afsnit D – Efterretningssager: 

 

 

 

 

 

 

D1. Nyt om freelancestrategi, freelanceberegneren og 

andet fra DJ, (4 +6 + 8) – Iben Danielsen 

 

 

D2. Nyt om FreelanceForum og Tal til øjet (4) – Iben 

Danielsen 

 

D3. Nyt fra TV2 Regionerne (1)- Anja Dybris  

Orientering eventuelt via mail før mødet. 

 

D4. Nyt fra DR (1)- Hanne F. Barnekow  

Orientering eventuelt via mail før mødet. 

 

D5. Nyt fra Tænketanken (1), Hanne F. Barnekow 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag D6 

D6. Spørgeskemaundersøgelse – arbejder du med tv? – 

Anja Dybris 

 

D7. Henvendelse til DJ om, at vi gerne sender en 

repræsentant til at udvikle eller deltage i DJs kurser for 

freelancere. 

 

Bilag D8 

8. Nyt om web – Jens Anders Wejsmark Sørensen 

 

 

 

Afsnit D – Efterretningssager: 

På grund af det fremskredne tidspunkt 

orienteres bestyrelsen om 

efterretningspunkterne pr. mail. Dog 

med undtagelse af pkt. D2 og D5, der 

blev klaret på mødet.  

 

 

 

 

 

D2 

Behandlet under C2 

 

 

 

 

 

 

 

D5 

Det første indledende møde om folks 

forventninger og rammerne for arbejdet 

er blevet holdt. Hanne Fokdal 

Barnekow laver et diskussionsoplæg til 

førstkommende bestyrelsesmøde, hvor 

punktet og bestyrelsens input  er på som 

en del af temaet. 

 

 

Hjemmeside og Nyhedsbrev 

 
 


