
DFLJ’s kommunikationskanaler 
 

Lukket Facebookgruppe, kun for medlemmer af foreningen 

Alle medlemmer af foreningen inviteres til at blive medlemmer af Facebookgruppen DFLJ Medlemsgruppen 

(https://www.facebook.com/groups/140515303307358/). Gruppen er lukket for alle andre end 

medlemmer af foreningen. 

Gruppen skal være forum for fri udveksling af informationer og debatindlæg. I modsætning til Fb-siden er 

alle medlemmer af gruppen ligestillede, og det er ikke sådan at bestyrelsens indlæg bliver mere synlige end 

indlæg fra andre.  

For at få liv i gruppen fra starten skal den oprettes forud for medlemsmødet om foreningens fremtid, og 

der skal fra starten være indlæg om de emner der skal diskuteres på mødet. 

Administreres af to – tre medlemmer af bestyrelsen. Administratorerne har ret til at fjerne indlæg som ikke 

holder en ordentlig og sober tone. I grove og gentagne tilfælde af upassende sprogbrug kan medlemmer 

udelukkes fra gruppen. 

 

Medlemsmails 

Vores velkendte mails til alle medlemmer. Skal fortsat bruges til at informere om aktiviteter i foreningen, 

ENAJ og IFAJ samt formidle invitationer til faglige arrangementer som andre organiserer. Medlemmer af 

foreningen og af vores udenlandske søsterorganisationer kan gratis få udsendt invitationer, forudsat 

arrangementet har et fagligt indhold og er relevant for en større eller mindre del af medlemsskaren. Andre 

kan få udsendt samme slags invitationer mod en betaling der svarer til et års kontingent til foreningen. 

Administreres af bestyrelsens sekretær. 

 

Hjemmesiden dflj.dk 

Er foreningens vigtigste ansigt udadtil og over for medlemmerne. Skal fortsat formidle nyheder om 

aktiviteter i foreningen, IFAJ og ENAJ, vedtægter, referater med mere.  

Skal fra marts 2018 udvides med en særlig afdeling om IFAJ kongressen i 2020, målrettet sponsorer og 

foreningens medlemmer. 

Administreres af to web-mastere i bestyrelsen. 

 

Facebooksiden 

Facebooksiden https://www.facebook.com/halmpressen/  formidler fortsat nyt fra foreningen, IFAJ og 

ENAJ til både medlemmer og andre Facebook-brugere.  

Som udgangspunkt skal alle nyheder først på hjemmesiden dflj.dk og derfra deles på Fb-siden, da dette vil 

skabe mere synlighed af dflj.dk. Undtagelsen er mindre nyheder som ikke direkte angår foreningen men 

som vi mener, kan være relevante for medlemmerne; de kan lægges direkte på Fb-siden uden at være lagt 

på dflj.dk. 

Administreres af de samme to – tre bestyrelsesmedlemmer som også administrerer den lukkede Fb-gruppe. 

 

Således vedtaget af bestyrelsen 17. januar 2018. 
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