Liite 3

Dansk Journalistforbund – Medier & kommunikation
Liittokokous –> max. 560 edustajaa –> kokoontuu joka toinen vuosi

Piirit
(alueellinen)

Erityisryhmät
(ammattiin tms. liittyvät)

1. Storkøbenhavn
og Bornholm
2. Øvrige Sjælland
og Lolland-Falster
3. Syd- og
Sønderjylland
4. Østjylland
5. Vestjylland
6. Nordjylland
7. Grønland
8. Fyn

-

FTV (televisio)
FBO (av-kääntäminen)
FOTO (valokuvaus)
FLG (freelancerius)
KOMM (viestiminen)
O (järjestöryhmä)
VIF (graafinen suunnittelu)
BLOG (bloggaaminen)
Mediestud (opiskeleminen)

Erityisyhdistykset
(ammattiin liittyvät)
- PF (lehdistökuvaajat)
- Bladtegn (kuvittajat,
pilapiirtäjät)
- Journalist (toimittajat)
- Ledere (johtajat,
esimiehet ja siitä
kiinnostuneet)

Piirin jäsenyys
on pakollinen.
(3–7e/kk)

Journalistiliiton hallitus –> 15 jäsentä

Osastot
(työpaikoilla)

Toimisto –> n. 120 työntekijää

Jäsen

O-jäsen

I-jäsen

I-jäsen

piirin
jäsen

työpaikkaosaston
jäsen

O-jäsenyys (=organisaatiojäsenyys) on
pakollista joko työpaikkaosastossa,
erityisryhmässä tai piirissä (näiden perusteella
jakautuvat kongressipaikat) (3–13e/kk), muut
jäsenyydet ovat valinnaisia (3–13e/kk).
Liittokokousedustajat valitaan vaaleilla
O-jäsenten organisaatioista.

–töissä tv-yhtiössä:
–> FTV-ryhmän täysjäsen,
eli organisaatiojäsen
(O-jäsen)
-> työpaikkaosaston jäsen
–kiinnostunut
valokuvauksesta ja
bloggauksesta:
–> niissä ryhmissä
intressijäsenenä (I-jäsen)
–työpaikka Fynissä
–> sen jäsen (piirin jäsenyys
määräytyy työpaikan
mukaan (pl. työttömät ym.
asuinpaikan mukaan)

Työsuhteinen maksaa
54 e/kk Journalistiliitolle
+ 3–7 e/kk piirille
+ 3–13 e/kk ryhmille
+ 10e/kk konfliktirahastoon
+ työttömyyskassan
60e/kk
= n. 130–140e/kk
Freelancer maksaa
54 e/kk Journalistiliitolle
+ 3–7 e/kk piirille
+ 3–13 e/kk ryhmälle
+ 10e/kk konfliktirahastoon
= n. 80–90e/kk
Alennukset:
Tulot alle 2 800e/kk ->
jäsenmaksu ja konfliktirahasto
–50%
Opiskelija maksaa 10e/kk.
Kassajäsenyys on ilmainen.
Opiskelijat päätöksenteossa
kuten työsuhteiset.
Eläkeläinen maksaa
10e/kk.

Svenska Journalistförbundet
Liittokokous –> 111 edustajaa –> kokoontuu noin kolmen vuoden välein

Piirit -> lakkautettu 2018
(alueelliset ja alakohtaiset)
1. Dagspress (päivälehdet
Suur-Tukholman
alueella)
2. Dalarna
3. Eken (ideologiset,
poliittiiset, ym.)
4. Frilans Riks (freelancerit)
5. Förlags
(kustannustoimittajat)
6. Gotland (alueellinen)
7. Gävleborg (alueellinen)
8. Halland (alueellinen)
9. Jämtland (alueellinen)…

Yhdistykset
(ammatillisella
pohjalla toimivia
yhteenliittymiä)
Esimerkiksi:
- tiedetoimittajat
- ruokatoimittajat
- lehtikuvaajat
- jne.
Lisäksi uusia
yhdistyksiä
perustetaan ja
vanhoja
houkutellaan
mukaan.

Journalistiliiton hallitus –> 13 jäsentä

Osastot=toiminnan
perusta
(konsernissa,
yrityksessä,
työpaikalla,
valtakunnallisina)

yhdistyksen
jäsen

- Yhdistykset
päättävät itse
mahdollisesta
jäsenmaksusta
myöhemmin.

- Osastojäsenyys on
pakollista (äänioikeus
muodostetaan sen
perusteella).
- Liittokokousedustajat
valitaan vaaleilla
vaalipiireistä
(määritellään erikseen).

Toimisto –> 27 työntekijää

Työsuhteinen maksaa
Journalistiliitolle
tuloista riippuen
10–36 e/kk.
Freelancer maksaa
tuloista riippuen
10–41 euroa/kk
(sisältää pakollisen
jäsenyyden
Servicebolagetissa).

osaston
jäsen

… 24. Östgöta (alueellinen)

-> muuttuneet 2018
-> yhdistyksiksi tai
-> osastoiksi

Jäsen

Servicebolaget
freelancereiden
palveluorganisaatio
+2 työntekijää

–töissä paikallisessa
lehdessä:
–> koska paikallislehti on
konsernin osa, päätetty että
osastona on konserni
–> kuuluu konsernin
osastoon
Pohtii vielä liittyisikö
tiedetoimittajiin.

Opiskelija maksaa
25 e/vuosi. (Heillä 2 puheja läsnäolo-oikeutettua
liittokokouksessa.)
Eläkeläinen maksaa
10 e/kk. (Heillä 2 puheja läsnäolo-oikeutettua
liittokokouksessa.)
Yhdistyksille ja osastoille
maksetaan
jäsenmaksupalautuksia.
Työttömyyskassa ei ole
sidottu jäsenyyteen.
Jäsenmaksu on 15 e/kk

