
FreelanceGruppen – bestyrelsesmøde 

mandag d. 24. marts 2014 kl. 10.00-17.00  

Gl. Strand 46 Lokale Lille Strand 

Frokost kl. 13-14. 

 

Dagsorden Referat 

Deltagelse: Mødt: Ida Sønderby Rosgaard, Hanne 

Fokdal Barnekow, Nina Trige 

Andersen, Morten Bergholt, Marie 

Bille, Michael Christophersen, John 

Lykkegaard, Tommy Verting, Vagn 

Majland, Sus Falch og Marianne 

Bækbøl.  

Afbud:  

Gæster:  

Mødeleder: Sus Falch  

Referent: Marianne Bækbøl 

Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt 

Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: C2, D4, D6 

 

Velkommen – vi snupper en runde, hvor vi fortæller 

lidt om os selv, og hvad vi laver.  

 

Tema – bilag Tema, bestyrelseshåndbog og 

arbejdsprogram 

Introduktion til bestyrelsesarbejdet i 

FreelanceGruppen – herunder bestyrelseshåndbog, 

arbejdsopgaver, udvalgsarbejde og arbejdsprogram/ 

Marianne Bækbøl, Hanne Fokdal Barnekow, John 

Lykkegaard og Sus Falch 

Tidsforbrug: 1-1,5 time  

 

Pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter introduktionen: En runde om, hvad vi hver i sær 

gerne vil arbejde med. Vi ta’r afsæt i 

bestyrelseshåndbogen og egne interesser. 

Tidsforbrug: 30 min.  

Alle præsenterede sig kort. 

 

 

  

Håndbogen gennemgås især med 

henblik på introduktion til de 

grundlæggende forhold for 

FreelanceGruppen, arbejdets 

organisering og gang i bestyrelsen. 

Diverse spørgsmål afklares.  

Tekst bør især revideres under 

punkterne organisationsområde, politik, 

optagelseskriterier, overenskomst-

dækning, holdmøder, økonomi, prokura 

og mødevirksomhed. Morten Bergholt 

og Sus Falch forestår revideringen. 

 

Liste over arbejdsopgaver sendes 

snarest til bestyrelsen med henblik på 

konstitueringen og listen indgår i 

bestyrelseshåndbogen.  

 

Det aftales vedr. ”kommunikation ml. 

møderne”, at Ida Sønderby Rosgaard og 

Vagn undersøger forskellige 

netbaserede samarbejdsværktøjer og 

præsenterer disse på førstkommende 

bestyrelsesmøde.   

 

 

Runde, hvor alle gav udtryk for deres 

interessefelter inden for 

FreelanceGruppens arbejdsområde.  



 

 

 

Afsnit B – Sager til beslutning: 

Punkt B1- intet bilag: 

Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder og GF 2015 – 

husk kalender/Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt og bilag B2: 

Konstituering af næstformand/Sus Falch 

 

 

 

 

Punkt og bilag B3: 

Konstituering af sekretær/Sus Falch 

 

 

Punkt og bilag B4: 

Valg af FLGs repræsentant ved 

overenskomstforhandlingerne på TV2-regionerne/Sus 

Falch 

 

 

 

Punkt og bilag B5:  

Fagligt Forum – vores forberedelse/John Lykkegaard  

 

 

 

Vedrørende placering af 

bestyrelsesmøder. Det blev besluttet, at 

alle møder af økonomiske hensyn 

afholdes i København, da kun to 

bestyrelsesmedlemmer er bosat der.  

Jyske medlemmer får bevilliget 

overnatning forud for møder, der ikke 

kan nås ved alm. transport. Sus Falch 

finder frem til god og prisbevidst 

hotelovernatningsmulighed. 

 

Bestyrelsesmøderne for 2014 blev 

fastlagt til 26. maj, 16. juni, 25. august, 

1. oktober, 5. november, 29. november 

med efterfølgende middag, hvor vi siger 

farvel til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer. Derudover 

inviteres nære samarbejdspartnere fra 

DJ.   

 

 

 

Hanne Fokdal Barnekow indstilles til 

posten som næstformand. Valgtes 

enstemmigt.  

 

 

 

John Lykkegaard indstilles til posten 

som sekretær. Valgtes enstemmigt.  

 

 

 

FreelanceGruppens repræsentant til 

overenskomstforhandlingerne 2015 med 

TV2-regionerne udskydes til næste 

møde. Kan afvente uden problemer. 

 

 

 

Drøftelse af behov for leje af særligt 

lokale ved Fagligt Forum. Det har 

tidligere været en succes i forhold til at 

få sagt goddag til FreelanceGruppens 

delegerede medlemmer. Det besluttes, 

at sekretær John Lykkegaard finder et 

lokale samt et tidspunkt først på 

førstedagen til formålet.  

 



Bestyrelsens egen forberedelse af 

Fagligt Forum er på dagsordenen til 

næste møde. 

 

Punkt og bilag B6:  

Nedsættelse af udvalg vedr. FLGs fremtidige 

webredaktion/Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit C - Sager til drøftelse: 

 

Punkt C1 – intet bilag.   

Visionskonference/Marianne Bækbøl og Hanne Fokdal 

Barnekow  

 

 

 

 

Punkt C2 – ingen bilag: 

Generalforsamling 2015 

 

 

 

Fra den tidligere bestyrelse og afgående 

webmaster ligger to forslag til fremtidig 

organisering af web-redaktion/-

kommunikation. Disse forslag bringes 

med i det nye udvalgsarbejde tillige 

med den foreliggende web-strategi. 

 

Udvalget består af Sus Falch, Tommy 

Verting, Marianne Bækbøl, Vagn 

Majland og Marie Bille. 

 

Der blev givet input fra bestyrelsen til 

arbejdsgruppen til det videre arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

Der sættes en time af direkte efter 

næste bestyrelsesmøde til at drøfte 

visionskonference. Arbejdsgruppen vil 

gerne vokse. Alle interesserede er 

velkomne. 

 

 

 

Fastlæggelsen af dato udsættes til næste 

bestyrelsesmøde.  

 

 

 

 

Afsnit D – Efterretningssager: 

 

Punkt og bilag D1 – intet bilag 

Nordisk seminar/Hanne Fokdal Barnekow 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt D2 – ingen bilag: 

Resultatet af forhandlingerne med Danske Mediers 

Arbejdsgiverforening (DMA)(de store dagblade) og 

 

 

Programmet er kommet, deltagende 

bestyrelsesmedlemmer skal huske at 

melde sig til workshops. Assistance 

omkring selve arrangementet ønskes, 

praktiske opgaver uddeles efter 

topmødet. Andrus Klikunou fra 

Hvideruslands Journalistforbund, 

Belarussion Association of Journalists 

inviteres som ekstern gæst.  

 

Orientering fra DMA-forhandlingerne:  

Der er sket landvindinger på Ekstra 



betydningen for freelancere/selvstændige/Sus Falch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt D3 – ingen bilag: 

Kritisk politiske revisorer/Sus Falch 

 

 

 

 

 

 

Punkt D4 – Efteruddannelsespulje første 

uddeling/fondsudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt D5 – ingen bilag: 

Gennemgang af status på beslutninger/Sus Falch 

 

Punkt D6 – ingen bilag: 

Kvinderådet 

 

 

Eventuelt: 

Bladet, Jyllands-Posten og Politiken 

hvad angår freelancere, tidsbegrænset 

ansatte og øvrige løst tilknyttede. Bl.a. 

får tillidsrepræsentanterne mulighed for 

indsigt i såvel lønmodtager-freelanceres 

som selvstændiges aftaler og kontakter.   

Der er også indgået aftale om 

aflønningssatser for tilkaldevikarer og 

om regulering til og med 2016.  

 

 

Orientering om det materiale de kritisk 

politiske revisorer får tilsendt. Aktuelt 

er det referater med bilag. Det 

besluttedes at drøfte eventuelt 

yderligere materiale på et senere 

bestyrelsesmøde.  

 

Orientering om at Sus Falch og Hanne 

Fokdal Barnekow  (sammen med Iben 

Danielsen og Mikael Hjuler (tidligere 

fondsforestandere) forestår det 

førstkommende fondsmøde i 

forbindelse med forårets snarlige 

indkaldelse af ansøgninger. Et 

fondsudvalg bliver nedsat ved næste 

bestyrelses møde.  

 

 

Udsættes til næste møde. 

 

 

Hanne Fokdal Barnekow blev søndag d. 

23.3. indvalgt i Kvinderådet som 

repræsentant for DJ.  

 

Hvad skal videreformidles og af hvem: 

På websiden:  

I nyhedsbrev: 

 


