
§ 1 Navn, formål og hjemsted

Stk. 1

Forbundets navn er Dansk Artist Forbund.

Stk. 2

Forbundets formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, 
ophavsretlige, økonomiske og faglige interesser, herunder uddan
nelse og sociale forhold i relation til arbejdet som udøvende 
kunstner.

Stk. 3

Forbundet arbejder ud fra et værdigrundlag fastlagt i samarbejde 
mellem personale og bestyrelse. Centralt i dette står at styrke 
kunstens udbredelse og respekten for udøvende kunstneres rolle 
i samfundet samt at fremme et mangfoldigt kunstnerisk arbejds
marked med lige muligheder – uanset køn, alder, seksuel orien
tering, etnisk oprindelse, religion, handicap eller politisk over
bevisning.

Stk. 4

Forbundets hjemsted er København.

§ 2 Formålets opnåelse

Det i § angivne formål søges opfyldt
a) ved sammenslutning af udøvende kunstnere inden for for
bundets faglige område, jf. § 5
b) ved indgåelse af kollektive aftaler
c) ved ydelse af individuel service og juridisk samt anden råd
givning af medlemmer inden for forbundets faglige område
d) ved forhandling og forvaltning af medlemmernes ophavs
retlige og økonomiske rettigheder, jf. § 4
e) ved interessevaretagelse over for danske og internationale 
lovgivere og myndigheder
f) ved faglig kommunikation i fysisk og/eller elektronisk form 
rettet mod medlemmer og deres branche, politikere og omver
den i øvrigt
g) ved tilslutning til danske og internationale organisationer, 
som understøtter forbundets formål, samt ved samarbejde 
med relevante brancheorganisationer og faglige organisatio
ner.

§ 3 A-kasse

Forbundet kan drive akasse i regi af en selvstændig afdeling un
der en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

§ 4 Forvaltning af juridiske og økonomiske rettigheder

Forbundet (eller en af forbundet oprettet særlig forvaltningsaf
deling/særskilt forvaltningsorganisation) forvalter de juridiske 
og økonomiske rettigheder, som i henhold til ophavsretslov, over
enskomst eller på andet grundlag tilkommer de kategorier af 
kunstnere, som forbundet repræsenterer. Medlemmer, som sær
skilt har overdraget forbundet forvaltningen af deres rettigheder, 
anses ligeledes for at have tiltrådt de ændringer, som fremgår af 
den af forbundets bestyrelse seneste godkendte udgave af over
dragelseserklæringen, medmindre de senest 14 dage efter at have 
modtaget direkte henvendelse (f.eks. epost) herom meddeler se
kretariatet, at ændringerne ikke kan tiltrædes.

§ 5 Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver professionel artist, solist,  
sanger, producer, dj, skuespiller, danser, entertainer, standup
komiker og model.

Stk. 2

Medlemskategorier og de nærmere medlemsvilkår fastlægges af 
bestyrelsen. Medlemmer, som ophører med at være aktive inden 
for en kategori, kan overføres til en anden efter retningslinjer 
fastlagt af bestyrelsen.

Stk. 3

Personer inden for eller uden for forbundets rækker, som har ydet 
en ganske særlig indsats til gavn for forbundet eller dets medlem
mer, kan af bestyrelsen ved enstemmig beslutning udnævnes til 
æresmedlemmer. De nærmere vilkår for æresmedlemskab fast
lægges af bestyrelsen.

§ 6 Optagelse

Stk. 1

En person, som ønsker optagelse, skal udfylde forbundets opta
gelsesanmodning. Enhver optagelsesanmodning vurderes indivi
duelt.
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Stk. 2

Har en person, som ønsker optagelse, efter forbundets skøn ar
bejdet til skade for forbundet eller dets medlemmer, kan den  
pågældende person nægtes optagelse.

Stk. 3

Viser det sig, at et medlem i forbindelse med sin optagelse har for
holdt forbundet oplysninger, der ville have ført til, at optagelse 
ikke var sket, kan den pågældendes medlemskab annulleres.

§ 7 Kontingent

Stk. 1

Forbundet kan ved anmodning om optagelse anmode om ind
betaling af kontingent for de første tre måneder.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter kontingentsatserne.

Stk. 3

Kontingent betales forud, senest den 1. i måneden.

§ 8 Udmeldelse

Udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt med to måneders var
sel til en måneds udgang.

§ 9 Eksklusion

Stk. 1

Hvis et medlem:
a) er i restance med 2 måneders kontingent eller mere,
b) handler til skade for forbundet eller på anden måde handler 
illoyalt over for fællesskabet eller
c) handler imod forbundets vedtægter eller beslutninger  
truffet af forbundets generalforsamling eller bestyrelse,
kan der træffes beslutning om eksklusion af forbundet. Beslut
ning efter a) træffes af forbundets daglige ledelse. Beslutning 
efter b) og c) træffes af bestyrelsen med 3/4 majoritet.

Stk. 2

Meddelelse om eksklusion skal ske skriftligt med udførlig  
angivelse af grunden. Det ekskluderede medlem kan forelægge 
bestyrelsens afgørelse efter stk. 1, b) og c) på førstkommende  
generalforsamling.

§ 10 Medlemmernes rettigheder

Stk. 1

Medlemmer har ret til at fremføre forslag til generalforsamlingen 
og til at fremføre klager og forespørgsler for bestyrelsen.

Stk. 2

Medlemmer har ret til juridisk og anden faglig rådgivning inden 
for forbundets faglige område hos forbundets medarbejdere eller 
en af forbundet anvist ekstern advokat/rådgiver. Dette gælder dog 
ikke, såfremt medlemmet afgiver urigtige oplysninger i den på
gældende sag eller har handlet i strid med forbundets interesser. 
Forbundet beslutter, om der skal indledes sag, og kan betinge sin 
bistand af, at medlemmet giver forbundet fuldmagt til at dispo
nere i sagen, herunder til at indgå forlig og træffe beslutning om 
eventuel anke, samt af, at der indgås nærmere aftale om deling af 
sagens omkostninger.

Stk. 3

I sager mellem medlemmer vurderer sekretariatet, om – og i givet 
fald hvorledes – forbundet bedst kan bistå medlemmerne efter en 
konkret vurdering.

Stk. 4

Æresmedlemmer uden for forbundets rækker er ikke stemme
berettigede på forbundets generalforsamling.

§ 11 Medlemmernes pligter

Stk. 1

Medlemmer er forpligtet til at overholde forbundets vedtægter og 
andre bestemmelser, der fastsættes af bestyrelsen eller generalfor
samlingen.

Stk. 2

Medlemmer må ikke tage engagement i strid med forbundets 
vedtægter, overenskomster og tariffer eller tilbyde eller på anden 
måde foranledige, at andre medlemmer gør dette.

Stk. 3

Medlemmer er forpligtet til at overholde indgåede aftaler.

Stk. 4

Medlemmer må ikke arbejde for arbejdspladser, der er under blo
kade af Dansk Artist Forbund, eller modtage engagement gennem 
blokerede bookingbureauer, managements eller andre tredje
mænd.

§ 12 Sekretariatet

Stk. 1

Formanden har over for bestyrelsen ansvaret for driften af sekre
tariatet. Formanden er bemyndiget til at videredelegere den dag
lige ledelse af forbundet til ansatte i forbundet.

Stk. 2

Formanden eller den, som formanden bemyndiger hertil, ansæt
ter og afskediger kontorpersonalet samt forestår medarbejder
samtaler og lønforhandling.

§ 13 Valg af formand

Stk. 1

Ethvert stemmeberettiget medlem kan 
opstille som kandidat til formandspo
sten. Meddelelse herom skal ske skrift
ligt til sekretariatet senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Stk. 2

Formanden vælges for tre år ad gangen. 
Ved valget i 2016 dog for perioden indtil 
den ordinære generalforsamling i 2020. 
Valget sker på den ordinære generalfor
samling ved simpel flertalsbeslutning.

Stk. 3

Formandens løn og kontraktvilkår fast
sættes af bestyrelsen.
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§ 14 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen vælges blandt forbundets stemmeberettigede med
lemmer på den ordinære generalforsamling og blandt kandidater, 
der opstilles efter samme regler som ved formandsvalg.

Stk. 2

Bestyrelsen består, foruden af formanden, af 7 medlemmer og 2 
suppleanter.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, 
som løbende opdateres i samarbejde med forbundets daglige  
ledelse.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, der fungerer 
ved formandens forfald. I tilfælde af formandens fratræden, syg
dom eller lignende inden en valgperiodes udløb fungerer næst
formanden som formand. Såfremt næstformanden i formandens 
forfald overtager dennes hverv, kan bestyrelsen tillægge næstfor
manden løn herfor.

Stk. 5

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden eller længere
varende forfald indtræder den suppleant, som har opnået flest 
stemmer på generalforsamlingen i dennes sted. De nærmere  
regler herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 6

Bestyrelsens medlemmer kan modtage honorar for deltagelse  
i bestyrelses og udvalgsmøder. De nærmere betingelser herfor  
besluttes af bestyrelsen.

§ 15 Bestyrelsens kompetence

Stk. 1

Bestyrelsen varetager sammen med formanden forbundets øver
ste ledelse.

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for forbundets drift og 
har ret til indsigt i alle forhold vedrørende forbundets økonomi. 
Forud for bestyrelsens underskrivelse af forbundets årsrapport 
modtager bestyrelsen en grundig gennemgang  
af forbundets økonomi ved en statsautoriseret 
revisor.

Stk. 2

Bestyrelsen følger og rådgiver formanden i den
nes arbejde og behandler faglige spørgsmål samt 
afgør sager om overtrædelse af forbundets ved
tægter, beslutninger truffet af generalforsamling 
eller bestyrelse eller andre sager om illoyal adfærd 
over for forbundet.

Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan  
repræsentere forbundet udadtil.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om strejke, blokade og sympa
tikonflikt samt om forholdsregler, som den måtte anse for nød
vendige til at bringe en konflikt til ophør.

Stk. 3

Medlemmer kan gøre indsigelse mod bestyrelsens beslutninger 
og foranledige sådanne indsigelser behandlet af generalforsam
lingen. Indsigelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
efter afgørelsens bekendtgørelse og fremlægges på generalfor
samlingen, dog således at bestyrelsens afgørelser står ved magt, 
indtil anden bestemmelse træffes af generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen i overensstemmelse 
med disse vedtægter og kan indbringe forslag for den.

§ 16 Bestyrelsesmøder

Stk. 1

Bestyrelsens mødeaktiviteter tilrettelægges i en årsplan, som fast
lægges ud fra det skønnede behov. Såfremt det er nødvendigt, kan 
formanden, forbundets revisor eller tre bestyrelsesmedlemmer 
herudover med angivelse af dagsorden indkalde til ekstraordi
nære bestyrelsesmøder med kort varsel.

Stk. 2

Bestyrelsen informeres mellem bestyrelsesmøderne om vigtige 
emner, der har indflydelse på ledelsesarbejdet – det være sig af 
økonomisk, politisk eller faglig karakter.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med
lemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstforman
den, såfremt denne fungerer i formandens sted, jf. § 14 stk. 4. Be
styrelsens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed og kan 
eventuelt foretages på skriftligt grundlag. I tilfælde af stemmelig
hed tæller formandens stemme dobbelt.

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i behandlingen af spørgsmål, 
hvor den pågældende eller dennes nærtstående har personlige el
ler økonomiske interesser i en sags udfald. Ved inhabilitet kan be
styrelsesmedlemmer ikke deltage i behandlingen af sager. Den 
nærmere regulering heraf sker i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 4

Der føres referat af bestyrelsens møder. Referatet er 
gyldigt, når det er underskrevet af de bestyrelses
medlemmer, der har været til stede ved de pågæl
dende møder.

§ 18 Forretningsudvalget

Stk. 1

Formanden, næstformanden samt mindst ét yder
ligere bestyrelsesmedlem udgør bestyrelsens forret
ningsudvalg.

3



Stk. 2

Forretningsudvalget fungerer for bestyrelsen i det omfang og 
med de beføjelser, som bestyrelsen fastsætter, alt under ansvar 
over for bestyrelsen og generalforsamlingen. De nærmere regler 
for forretningsudvalgets virke fastsættes i bestyrelsens forret
ningsorden.

Stk. 3

Bestyrelsen orienteres løbende om forretningsudvalgets beslut
ninger. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve forretningsudval
gets beslutning behandlet af bestyrelsen, dog således at beslutnin
gen står ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af 
bestyrelsen.

§ 19 Tegningsregel

Stk. 1

Forbundet tegnes af formanden i forening med en medarbejder 
med prokura eller et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 20 Revision

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger blandt forbundets medlemmer to 
kritiske revisorer, der fungerer i perioden mellem to på hinanden 
følgende ordinære generalforsamlinger. Kritiske revisorer kan 
ikke fungere i to på hinanden følgende perioder.

Stk. 2

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer for
bundets regnskab og gennemsigtighedsrapport, og som til enhver 
tid kan forlange sig forbundets bøger med tilhørende bilag og 
dets beholdninger forevist.

§ 21 Forbundets økonomi

Stk. 1

Forbundets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2

Årsregnskabet skal være afsluttet 1. marts og skal derefter snarest 
med bilag være stillet til rådighed for de kritiske revisorer.

§ 22 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle forbun
dets anliggender.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i København i april 
eller maj. Det nærmere tidspunkt for generalforsamlingens afhol
delse fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres med angivelse af 
dagsorden med mindst tre ugers varsel ved direkte henvendelse 
(f.eks. epost) til alle medlemmer samt på forbundets hjemmeside 
eller tilsvarende.

§ 23 Ekstraordinær 

generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af 
bestyrelsen, når mindst 25 % af de stemmebe
rettigede medlemmer eller et flertal i bestyrel
sen anmoder skriftligt herom.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
med angivelse af dagsorden med minimum  
en uges varsel ved direkte henvendelse  
(f.eks. epost) til alle medlemmer samt på forbundets hjemmeside 
eller tilsvarende.

I tiden mellem ordinære generalforsamlinger kan bestyrelsen 
foretage urafstemning blandt samtlige forbundets medlemmer 
om spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler  
angående fremgangsmåden ved sådanne afstemninger fastsættes 
af bestyrelsen.

§ 24 Dirigent og dagsorden

Stk. 1

Alle generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt 
dirigent.

Stk. 2

Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal mindst om
fatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af den reviderede gennemsigtighedsrapport
5. Beslutning om anvendelse af midler, som forbundet modta
ger fra kollektive forvaltningsorganisationer
6. Indkomne forslag
7. Valg af stemmeoptællere
8. Valg af formand (hvis der er valg, jf. § 13 stk. 2)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
(hvis der er valg, jf. § 14 stk. 1)
10. Valg af revisor og to kritiske revisorer
11. Klager over bestyrelsens afgørelser, jf. § 9 stk. 2 
og § 15 stk. 3
12. Eventuelt

Stk. 3

Yderligere punkter på dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, eller 
hvis et medlem forlanger et punkt optaget på dagsordenen ved 
meddelelse til sekretariatet senest den 15. marts.

Stk. 4

Stemmeberettigede medlemmer, som på grund af engagement, 
sygdom eller lignende er forhindrede i at være til stede på gene
ralforsamlingen, kan mod afgivelse af en skriftlig fuldmagt lade 
et andet stemmeberettiget medlem stemme for sig, og give forslag 
til formandspost og bestyrelsesposter m.v. Hvert medlem må 
højst medbringe to fuldmagter. Kun fuldmagter på den af forbun
det udarbejdede (fysiske eller elektroniske) standard anses for 
gyldige.
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Stk. 5

Ved generalforsamlingen må gyldigt medlemsbevis eller anden 
legitimation medbringes.

§ 25 Afstemninger

Stk. 1

Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed og skal ske 
skriftligt, når dirigent eller mindst ti deltagere i generalforsam
lingen forlanger det.

Stk. 2

Der føres referat af generalforsamlingen.

Stk. 3

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset det frem
mødte antal medlemmer, jf. dog fra § 27.

§ 26 Afstemning om personvalg

Stk. 1

På generalforsamlingen uddeles en stemmeseddel til hvert  
stemmeberettiget medlem.

Stk. 2

På stemmesedlen er alle kandidater opstillet i alfabetisk orden.

Stk. 3

Stemmeafgivning sker ved, at der sættes kryds ud for navnet på 
den eller de personer, som ønskes valgt. Maksimalt 8.

Stk. 4

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker under ét, såle
des at de kandidater, som opnår flest stemmer i fornødent antal, 
er valgt som medlemmer af bestyrelsen, mens de i stemmetal 
nærmest følgende to er valgt som suppleanter.

Stk. 5

Andre angivelser end de førnævnte gør stemmesedlen ugyldig.

Stk. 6

Optællingen af stemmesedlerne foretages af forbundets revisor 
og to af generalforsamlingen udpegede stemmeoptællere. 

§ 27 Vedtægtsændringer

Forandringer af disse vedtægter kan vedtages ved urafstemning 
blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer med almindelig 
stemmeflerhed, eller på en ordinær generalforsamling, hvor 
mindst 1/3 af forbundets medlemmer er til stede, og når mindst  
75 % af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Er ikke 1/3 af 
forbundets medlemmer til stede, men har forslaget fået tilslut
ning af 75 % af de fremmødte, kan forslaget genfremsættes på en 
ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvad 
angår vedtægtsændringer. Denne ekstraordinære generalforsam
ling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og for
slaget er vedtaget, såfremt 75 % af de fremmødte stemmer for  
forslaget.

§ 28 Opløsning af forbundet

Stk. 1

Forslag til opløsning af forbundet kan fremsættes på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller mindst 
25 % af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2

Såfremt et flertal på generalforsamlingen stemmer herfor, skal 
forslag om opløsning udsendes til urafstemning blandt samtlige 
stemmeberettigede medlemmer inden 14 dage efter generalfor
samlingen.

Stk. 3

Beslutning om opløsning af forbundet er kun lovlig, såfremt 
mindst 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for 
dette og mindre end ti medlemmer har stemt imod inden 14 dage 
efter generalforsamlingen.

Stk. 4

Er der ved urafstemning truffet beslutning om forbundets opløs
ning, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der som 
eneste punkt på dagsordenen træffer bestemmelse om anven
delse af forbundets midler og ejendele.
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