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Nedenstående forslag til ændringer af Dansk Artist Forbunds vedtægter blev behandlet på den ordinære 

generalforsamling i 2020. I henhold til vedtægternes §27 skal de, for at kunne træde i kraft, genfremsættes 

og vedtages på den ekstraordinære generalforsamling. 

Udover forslag om nedenstående ændringer af vedtægternes i §§ 12-14 og 24 er der forslag om at: 

• Der i § 2 indsættes manglende paragrafhenvisning til § 1 stk. 2 i første sætning.  

• §§ 18-28 ændres til §§ 17-27 og henvisningen § 25 stk. 3 til § 27 ændres til § 26, da der mangler en 

§ 17 i de gældende vedtægter. 

 

§ 12 Sekretariatet 

Stk. 1 Formanden Forbundet ledes af en sekretariatschef, som har over for bestyrelsen har ansvaret for 

driften af sekretariatet. Formanden Sekretariatschefen er bemyndiget til at videredelegere den daglige 

ledelsesbeføjelser af forbundet til ansatte i forbundet.  

Stk. 2 Formanden eller den, som formanden bemyndiger hertil, Sekretariatschefen ansætter og afskediger 

kontorpersonalet samt forestår medarbejdersamtaler og lønforhandling. 

 

§ 13 Valg af formand 

Stk. 1 Ethvert stemmeberettiget medlem kan opstille som kandidat til formandsposten. Meddelelse herom 

skal ske skriftligt 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 generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. 

Stk. 3 Formandens løn vederlag og kontraktvilkår fastsættes af bestyrelsen. 

 

§ 14 Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen vælges blandt forbundets stemmeberettigede medlemmer 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. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for tre år ad gangen, i perioden 2020-2023 dog for en 

periode på 1-3 år afhængigt af stemmetal. Hvert år afgår tre bestyrelsesmedlemmer (fire i de år hvor 

formanden er på valg) efter tur. 

Stk. 3 4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, som løbende opdateres i 

samarbejde med forbundets daglige ledelse sekretariatschefen. 

Stk. 4 5 Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, der fungerer ved formandens forfald. I tilfælde 

af formandens fratræden, sygdom eller lignende inden en valgperiodes udløb fungerer næstformanden 

som formand. Såfremt næstformanden i formandens forfald overtager dennes hverv, kan bestyrelsen 

tillægge næstformanden løn vederlag herfor. Påtager næstformanden sig efter nærmere aftale andre 

opgaver for forbundet, kan bestyrelsen ligeledes fastsætte et vederlag herfor.   
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Stk. 5 6 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden eller længerevarende forfald indtræder den 

suppleant, som har opnået flest stemmer på generalforsamlingen i dennes sted. De nærmere regler herom 

fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. 

Stk. 6 7 Bestyrelsens medlemmer kan modtage honorar for deltagelse i bestyrelses og udvalgsmøde samt 

for evt. andre opgaver, som efter nærmere aftale løses for forbundet. De nærmere betingelser herfor   

besluttes af bestyrelsen. 

 

§ 19 18 Tegningsregel 

§ 19 18Tegningsregel Stk. 1 Forbundet tegnes i økonomiske og administrative anliggender af formanden 

eller sekretariatschefen. Ved væsentlige dispositioner tegnes forbundet dog af formanden og 

sekretariatschefen i forening med eller af formanden eller sekretariatschefen en medarbejder med prokura 

eller i forening med et medlem af bestyrelsen.  

Stk. 2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af længerevarende lejemål kan kun ske 

efter vedtagelse i bestyrelsen.  

Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

§ 24 23 Dirigent og dagsorden 

Stk. 1 Alle generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. 

Stk. 2 Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal mindst omfatte 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 modtager 

fra kollektive forvaltningsorganisationer 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af stemmetællere 

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 


