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§ 1 Navn og hjemsted 
 
1.1  Foreningens navn er Fotobranchen. Foreningens hjemsted er København.  
 
1.2 Fotobranchen er en fusion mellem Danmarks Fotohandler Forening (DAFO) 

og Fotobranchens Leverandørforening. Foreningen er stiftet den 1. januar 
2021. 

 

 
§ 2 Formål 
 
2.1 Fotobranchens formål er at varetage medlemsvirksomhedernes erhvervs-

mæssige interesser. Fotobranchen vil fremme sine formål blandt andet ved: 
 

- at varetage fælles interesser for forbedring af branchens faglige, uddan-
nelsesmæssige og økonomiske vilkår 

 
- at varetage branchens interesser i forhold til presse, lovgivning, myndig-

heder og andre organisationer 
 

- at yde service overfor medlemmerne bl.a. gennem information omkring  
erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold 

 
- at være et naturligt centrum for fælles projekter og aktiviteter i branchen 

 
 

§ 3 Medlemskab 
 
3.1 Som medlem af Fotobranchen kan optages virksomheder, organisationer og 

foreninger, der har interesse inden for foto- og videobranchen eller beslæg-
tede brancher med aktiviteter i Danmark, Grønland og Færøerne. 

 
3.2 Som medlemmer kan optages detailbutikker, distributører, frivillige kæder, ka-

pitalkæder, e-handelsvirksomheder, grossister, producenter m.fl. 
 
3.3 Medlemmer har stemmeret på Fotobranchens generalforsamling og kan væl-

ges til Fotobranchens bestyrelse.  
 
3.4 Fotobranchen samarbejder med Dansk Erhverv. Ethvert medlem af Fotobran-

chen bliver ved indmeldelsen automatisk full-service medlem af Dansk Er-
hverv. Medlemskabet skal opretholdes, så længe Fotobranchen har en sam-
arbejdsaftale med Dansk Erhverv.     

   
Har medlemmet indgået en overenskomst ændres medlemskabet i Dansk Er-
hverv automatisk til et Arbejdsgivermedlemskab. Ændring af medlemskabs-
type skal ske i henhold til Dansk Erhvervs retningslinjer herom.  

 
3.5 Ansøgning om optagelse som medlem i foreningen sker skriftligt til forenin-

gens sekretariat. Bestyrelsen afgør ved almindelig stemmeflerhed om virk-
somheden kan optages som medlem.  

 
Virksomheder, som ikke har opnået optagelse på grund af manglende besty-
relsestilslutning, kan skriftligt indbringe spørgsmålet for den førstkommende 
generalforsamling, der i så fald træffer endelig afgørelse.  

  
Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og spørgsmålet kan følgelig ikke 
indbringes for domstolene.  
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§ 4  Medlemspligter 
 
4.1  For Fotobranchens forpligtelser hæfter alene Fotobranchen til enhver tid væ-

rende formue. Medlemmer hæfter ikke personligt for Fotobranchens forplig-
telser og har ikke andel i Fotobranchens formue.  

 
4.2  Det er medlemmernes ansvar at sikre, at Fotobranchen er i besiddelse af kor-

rekt elektronisk kontaktoplysning.    
 

 
§ 5  Medlemskontingent 
 
5.1 Medlemmer betaler et årligt kontingent til Fotobranchen hvis størrelse fast-

sættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Det første år op-
kræves et forholdsmæssigt kontingent, der tager højde for tidspunktet for ind-
meldelse. 

 
5.2 Derudover er medlemmer af Fotobranchen forpligtiget til at betale det til en-

hver tid fastsatte kontingent og øvrige bidrag til Dansk Erhverv eller Dansk 
Erhverv Arbejdsgiver. Hvert enkelt medlem forpligter sig til at fremsende op-
lysninger til brug for beregning af kontingent til enten Fotobranchen eller 
Dansk Erhverv efter de til enhver tid gældende vedtægter og retningslinier. 
Forfaldstidspunktet for det årlige kontingent fastlægges af hhv. Fotobranchen 
og Dansk Erhverv. 

 
5.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere med hensyn til kontingent til    

Fotobranchen for enkelte medlemmer. 
 
5.4 Såfremt et medlem er i restance med kontingent i mere end 3 måneder eller 

står i restance for andre ydelser kan det pågældende medlem efter skriftligt 
påkrav slettes som medlem. Sletning som følge af restance frigør ikke et med-
lem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløb af den ordinære udmel-
delsesfrist.  

 
   

§ 6  Udmeldelse og eksklusion  
 
6.1 Udmeldelse af Fotobranchen kan alene ske skriftligt til den 1. juli med udmel-

delse pr. 31. december. Bestyrelsen kan dog give dispensation. Udmeldelse 
af Dansk Erhverv eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan alene ske direkte 
overfor organisationen under iagttagelse af Dansk Erhvervs eller Dansk Er-
hverv Arbejdsgivers vedtægter m.v.   

 
6.2 Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem 

herunder i tilfælde af eksklusion, ophører medlemskabet fra den dato, hvor 
betingelserne ikke længere er opfyldt, medmindre bestyrelsen efter omstæn-
dighederne tillader at medlemskabet – eventuelt midlertidigt – fortsætter. 

 
6.3 Såfremt et medlem træder i likvidation eller virksomheden påbegynder en re-

konstruktionsbehandling eller erklæres konkurs ophører medlemskabet med 
virkning fra udgang af måneden, hvor begivenheden indtræder.  

 
6.4 Med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter, er et medlem i tilfælde 

af medlemskabets ophør pligtigt at betale fuldt årskontingent for hele ophørs-
året.  

 
6.5 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal vedtage at ekskludere et medlem. 
 
6.6  Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af det pågældende medlem ind-

bringes på førstkommende generalforsamling.  
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Beslutning om tilsidesættelse af den af bestyrelsen vedtagne eksklusion skal 
af generalforsamlingen vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 
 
§ 7  Ordinære generalforsamlinger 
 
7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Fotobranchens anlig-

gender. 
 
7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse besluttes af bestyrelsen. Ge-
neralforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digitalt, såfremt bestyrelsen 
vurderer, at dette er at foretrække frem for fysisk fremmøde. Bestyrelsen fast-
sætter de nærmere krav til det (de) alment tilgængelige digitale system (sy-
stemer), som bringes i anvendelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal 
indeholde oplysning om systemet, ligesom det skal fremgå, hvordan medlem-
merne tilmelder sig og finder oplysning om fremgangsmåden vedr. elektronisk 
deltagelse. 

 
7.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Ind-

kaldelse sker pr. e-mail. 
 
7.4 Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingens afholdelse samt 

dagsorden og regnskab. 
 
7.5 Medlemsforslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsam-

ling være Fotobranchen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens 
afholdelse.  

 
7.6     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse 
6. Valg af bestyrelse og suppleant 
7. Valg af intern revisor 
8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen for FOTIMs jubilæumslegat 
9. Eventuelt 

 
7.7  Der udfærdiges et beslutningsreferat, der skal underskrives af dirigenten. 

 
 
§ 8  Ekstraordinær generalforsamling 
 
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det 

påkrævet eller når mindst 25% af de samlede stemmeberettigede medlemmer 
fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af forslag, der ønskes be-
handlet. 

 
8.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftligt var-

sel til medlemmerne med angivelse af sted og tid samt dagsorden og forslag, 
der skal behandles. 

 
8.3 Forslag om vedtægtsændringer skal angive ændringens fulde ordlyd og der 

kan kun behandles de på dagsordenen anførte emner. 
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§ 9  Stemmeafgivning 
 
9.1 Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme ved generalforsamlingen.  
 
9.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt simpelt flertal, 

med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. Står stemmerne  
lige, foretages en ny afstemning. Står stemmerne stadig lige efter foretagelse 
af en ny afstemning, er det pågældende forslag forkastet. 

 
9.3 Skriftlig afstemning foretages, når vedtægterne foreskriver det samt når  

dirigenten eller et stemmeberettiget medlem stiller krav herom. 
 
9.4  Skriftlig fuldmagt til at møde og stemme på generalforsamlingen kan gives til 

ethvert medlem af foreningen. Det er muligt for ethvert medlem at få overdra-
get flere fuldmagter.  

 
9.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stem-

meberettigede medlemmer.  
 
 

§ 10  Vedtægtsændringer 
 
10.1 Beslutning om ændring af Fotobranchens vedtægter er kun gyldig, såfremt 

beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer forudsat, at minimum 1/3 af foreningens medlemmer er repræsente-
ret på generalforsamlingen. 

 
 

§ 11 Bestyrelsen 
 
11.1 Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, dog minimum 4 medlemmer.  

Herudover vælges der 1-2 suppleanter. 
 
11.2 Valgbar til bestyrelsen er en af medlemmet udpeget medarbejder. Med tilknyt-

ning til en og samme medlemsvirksomhed kan der af generalforsamlingen hø-
jest vælges ét bestyrelsesmedlem. Hvis et bestyrelsesmedlem tager ansæt-
telse i en virksomhed, der ikke er medlem af Fotobranchen eller som allerede 
er repræsenteret i bestyrelsen, udtræder dette medlem automatisk af besty-
relsen. Såfremt ét bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, kan bestyrel-
sen supplere sig med de valgte suppleanter frem til næste generalforsamling.  

 
Så vidt muligt skal bestyrelsen være alsidig sammensat.   

 
11.3 Bestyrelsen og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted. 
 
11.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesformand, en næstfor-

mand og en kasserer. 
 
11.5  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
11.6  Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret. Bestyrelsen er beslutnings-

dygtig, når mindst 2/3 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er besty-
relsesformandens stemme afgørende. Bestyrelsesformanden, evt. næstfor-
manden leder møderne. 

 
11.7  Bestyrelsen engagerer foreningens sekretariat, der efter nærmere aftale va-

retager foreningens administration.  
 
11.8  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.  
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11.9  Bestyrelsen sammenkaldes på foranledning af bestyrelsesformanden, der 

fastsætter tid og sted for møder. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
Ligeledes skal bestyrelsesformanden inden 8 dage indkalde bestyrelsen, når 
begæring herom forekommer fra mindst 2 medlemmer af bestyrelsen. 

 
11.10  Bestyrelsens medlemmer får godtgjort rejseomkostninger ved at deltage i  

bestyrelsesmøder eller ved deltagelse i udvalgsmøder o. lign., såfremt om-
kostningerne ikke dækkes på anden måde. 

 
 
§ 12 Regnskab og revision 
 
12.1  Regnskabsåret er kalenderåret.  
  
12.2  Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisionen have un-

derskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte 
give anledning til.  

  
12.3  Foreningen tegnes af formand og næstformand, dog kan den samlede be-

styrelse give prokura til en eventuel forretningsfører.  

 
 
§ 13 Foreningens opløsning 
 
13.1  Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af medlemmerne 

er  repræsenteret på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den 
første skal være en ordinær generalforsamling. 

 
13.2 I tilfælde af lovlig vedtagelse af Fotobranchens opløsning vælger generalfor-

samlingen med almindelig stemmeflerhed straks derefter et likvidationsudvalg 

på 3 medlemmer, der ikke behøver, men gerne kan være repræsentanter for 

Fotobranchens medlemmer og som træder i bestyrelsens sted.  

  

13.3 Likvidationsudvalget skal forestå afviklingen af Fotobranchen. 

 
13.4 Samtidig med valget af likvidationsudvalget træffer generalforsamlingen be-

slutning om, hvorledes der skal forholdes med Fotobranchens beholdne for-
mue. Formuen kan dog alene anvendes til formål, der har rimelig tilknytning 
til Fotobranchen formål, herunder til uddannelse og forskning inden for bran-
chen for de på det givne tidspunkt medlemmer af Fotobranchen. 

 
 
§ 14 Ikrafttrædelse 
 

Nærværende vedtægter er vedtaget den 20. januar 2021.  
 
Nærværende vedtægter træder i kraft fra tidspunktet for vedtagelsen. 


