Referat af kredsbestyrelsesmøde den 23. januar 2017
Hos DJ på Gammel Strand 46

Tilstede:
Frederik Monrad Juel (FMJ)
Per Janus Strange (PJS)
Niels Peter Arskog (NP)
Martin Hjort (MH)
Ole Sønderby Petersen (OS)
Helle-Lise Ritzau Kaptain (HRK)
Lotte Haubroe (LH)
Jens Berg Thomsen (JT)
Janni Gjersen Hansen (JH)
Afbud fra:
Maj Munk, Deniz Serinci og Gitte Merrild
Referent: Mette Eeg
1 - Godkendelse af referat
1.1 - Referat fra 2016.12.02 - Til godkendelse
Godkendt med en enkelt rettelse til sammensætning af arbejdsgruppen vedrørende Folkemødet på Bornholm.
2 - Meddelelser
2.1 - Kredsens økonomi
Helle-Lise gennemgik årsopgørelsen.
Følgende udgår i næste års budget, Mentorordning, Sundhedspulje og Bornholms Journalistklub.
Særligt vedrørende praktikanters studieture. Her er der strammet op, så vi ikke giver tilskud til ture der bærer mere
præg af ferie end af studietur.
Der udarbejdes budget til næste møde. Proceduremæssigt foreligges budgettet på GF, men skal ikke godkendes.
3 - Sager i Kredsen
3.1 - Planlægning af GF
Tidsplan:
15:30 – 17:00 KB-møde
17:00 – 18:45 Generalforsamling
18:45 – 19:00 Overrækkelse af årets Simmel-Pris
19:00 – 19:10 Afrydning/buffetanretning
19:10 – 22.00 Middag
22:00 Arrangementet slutter
Sted: Arbejdermuseet
Dirigent: Linda Garlov
Referent: Charlotte Geckler
Der bookes fotograf til GF. Send evt. forslag på fotografer til Mette senest 3. februar. ME tjekker for medlemskab
inden der laves aftale.
Udvalg: Status
- Sang. Janni forsøger om ATS kan producere en sang alternativt en dygtig sanskriver fra BT og ellers fra
Højskolesangbogen.
- Kredsgruppen se bilag:
Ole fremlagde den kommunikationsplan arbejdsgruppen har udarbejder til hvordan vi får flere delegerede fra
Kredsgruppen. Målet er at få 20 delegerede i år mod ca.10 i gennemsnit de sidste par år.

Udover kommunikationsplan er der også udarbejdet et brev til medlemmerne af Kredsgruppen.
Bestyrelsen roste arbejdet og med lidt få rettelser til kommunikationsplanen om bl.a. de sociale medier, så sender
Mette brevet ud som nyhedsmail til alle i kreds- og arbejdsløshedsgruppen.
LH kontakter nogle af de medlemmer, som tidligere har ladet sig vælge, for at få et par ord på deres bevæggrunde
til at lade sig vælge.
3.2 - Hvem er på valg til GF?
Følgende er på valg:
Per Janus Strange
Martin Hjort
Helle-Lise Ritzau Kaptain
Deniz Serinci
Gitte Merrild
Suppleanter 1-årig periode:
Janni Gjersen Hansen
Jens Berg Thomsen
Lotte Haubroe

3.3 – Kredsens arrangement på Folkemødet
Der er udarbejdet forslag omkring lokaljournalistik og hvordan man sikrer kvaliteten i journalistikken og hvilke
historier udvalgte personer har arbejdet med. Hvordan opdagede de historien, hvordan sikrede de sig tid og
ændrede det noget for journalisten på det personlige plan.
Martin arbejder videre med at få sammensat programmet og får det koordineret med Haakon. Der ønskes en
formiddagstid til arrangementet.
Yderligere forslag til panelet jf. bilaget sendes til Martin.
3.4 – Simmelprisen
HL sender direkte mails til TR’ere og AMR’ere med ”hæng op på opslagstavlen”, sig det til din kollega m.m.
3.5 - Nyt om hjemmesiden
Mette har flyttet indhold fra den gamle hjemmeside til den nye platform som DJ stiller til rådighed. Bestyrelsen har
konkrete anvisninger til tilretninger. Alle i bestyrelsen gennemgår hjemmesiden og melder vurdering tilbage til FMJ
senest den 3. februar.
3.6 - Målsætninger for arrangementer i 2017
FMJ præsenterede målsætningerne for arrangementer i 2017 og fordelingen heraf med kredskinoer, D&D,
sommerafslutning, morgenmøder, så vi har en rettesnor for afviklingen af medlemsarrangementer.
Det er besluttet, at vi i alt skal gennemføre 35 arrangementer som bl.a. skal indeholde.
6 kredskinoer
9 Drink & debat
4 morgenmøder
4 værktøjskurser
1 sommerafslutning (planlagt til den 9. juni 2017)
3.7 - Evaluering af afholdte arrangementer
Hvem får Cavling med hjem den 5. januar i Pressen. Her deltog 150 medlemmer. Super fint arrangement. Næste
år indtænkes de studerende i invitationen.
Kredskino: Al magt til folket den 9. januar i Grand Teatret, 70 deltagere. God og livlig debat.
Er Journalister blot artister i USA’s road show den 31. januar i Cinemateket. 12 medlemmer deltog. Heraf
udvandrede to. Oplægsholderen havde en fangruppe med som fyldte meget. Absolut et fejlslået arrangement.
Fremover skal vores oplægsholdere have et navn i branchen. Vi tager ikke wild-cards ind mere.

3.8 - Kommende arrangementer
27. januar kl. 17 - 18, D&D om Gyllegate i Library Bar. Kontaktpersoner: Janni & Frederik
31. januar, kl. 16.30 – 18.30, Journalist i Politikernes verden i Cinemateket. Kontaktperson: Niels Peter
9. februar, kl. 17 – 18.30, ’Inger-faktor’ live. Interview med Inger Støjberg hos Kosmopol. Kontaktperson: FMJ
Arrangementer i støbeskeen:
De nye tal for indexeringer.
Presseloge med Kurt Strand
Fake News
4 - Sager i DJ
4.1 - Nyt fra HB
Dagsordenen står meget i Delegeretmødets tegn.
Herunder en snak om konstituering til Carsten Nielsen. FMJ tjekker op på vores pligter i forhold til konstituering
hos forbundsledelsen.
5 - Ansøgninger / Bevillinger
5.1 - Tilskud
- 8.000 kr. til julegaver til børnene på Stutgården. Godkendt via mail.
- 10.000 kr. til Foreningen Undersøgende Journalister, FUJ. Arrangement med de Cavling nominerende. Godkendt
via mail.
Praktikanttilskud:
Radio24syv, syv deltagere, 10.500 kr. Italien / Rom 26. – 29. november 2016
TV2, syv deltagere, 10.500 kr. USA 2. – 9. november 2016
BLU Production, fire deltagere, 6.000 kr. USA (Los Angeles) 30. nov. – 5. dec. 2016
Ekstra Bladet, en deltager 1.500 kr., England (London) 16. – 20. december 2016
MetroXpress, seks deltagere, 9.000 kr. USA / New York 13. – 20. januar 2017
Næste møde:
KB-møde: 15. februar, kl. 17.30 – 20.30, i Store Strand.
KB-møde: 7. marts, kl. 15.30 – 16.45 hos Arbejdermuseet
GF: 7. marts, kl. 17 – 22, GF hos Arbejdermuseet
Eventuelt
Kredstræf 23. – 25. marts i Ringkøbing. Det er kreds 5, der er arrangører. Frist for tilmelding er den 1. marts.
Vi beder om en forlænget frist, så vi kan tilmelde evt. bestyrelsesmedlemmerne efter GF.

