
Danske Bladtegnere

Vedtægter for Specialforeningen Danske Bladtegnere* 

 
§ 1. Formål 
Foreningens formål er at samle tegnere, der arbejder for medierne og har bladtegning og 
den journalistiske tegning som hovederhverv, om faglige og kollegiale interesser indenfor 
det organisatoriske fællesskab i Dansk Journalistforbund (DJ) og i henhold til 
forbundslovenes § 22 stk. 2. 

§ 2. Medlemskab  
Stk. 1. I foreningen kan optages medlemmer af DJ, der har bladtegning og journalistisk 
tegning til medierne som hovederhverv. Danske Bladtegneres bestyrelse beslutter, hvem 
der skal kunne optages som medlemmer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. Disse er kontingentfrie i 
Danske Bladtegnere. 

§ 3. Bestyrelsen 
Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand, 
næstformand, kasserer og yderligere 2 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 
foreningens formand og øvrige bestyrelse som alle skal være aktive medlemmer af DJ. Alle 
valg gælder for to år.  
Hvert andet år vælges formand plus to bestyrelsesmedlemmer, og hver andet år vælges to 
bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år to suppleanter for ét år. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab 
foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder 1. 
suppleanten og 2. suppleanten viderefølgende. Bestyrelsen konstituerer sig med 
næstformand, kasserer og evt. andre poster. Bestyrelsen anmelder inden tre uger efter 
generalforsamlingen til DJ, hvem der er valgt til foreningens ledelse. 

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden. I løbende 
forretninger kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves 
underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden. 

Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke  
mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion. 

§ 4. Kontingent  
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Foreningens regnskabsår er 
kalenderåret. 

§ 5. Generalforsamling 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i sidste halvdel af marts.  
Der indkaldes til generalforsamling i fagbladet Journalisten og med personligt brev/mail i 
løbet af februar. 

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1.  Valg af dirigent og referent  
2. Formandens og den øvrige bestyrelses beretning  
3. Regnskabsaflæggelse og budget  
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer  
5.  Kontingentfastsættelse  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 3 stk. 1 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7.  Valg af revisor og revisorsuppleant  
8.  Eventuelt 

Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen  
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens 
afholdelse. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages 
skriftlig varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes af bestyrelsen, 
når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret anmoder bestyrelsen om det.  
En sådan ekstraordinær generalforsamling skal efterfølgende indkaldes med mindst  
14 dages skriftligt varsel og med oplysning om motiveringen, og generalforsamlingen  
skal holdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. 

Stk. 6. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at 
deltage i generalforsamlingen, kan stemme og opstille til valg ved fuldmagt, der afleveres 
til dirigenten ved mødets begyndelse. 

§ 6. Forhandlinger  
Stk. 1. Foreningens bestyrelse vil i forhandlingsforhold vedrørende bladtegnernes faglige 
interesser på arbejdsmarkedet såvel som overfor myndighederne være DJ’s konsultative 
organ, og vil på de samme felter kunne påtage sig særlige opgaver, som forbundets 
hovedbestyrelse måtte henskyde til den. 

§ 7. Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede  
medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Forslag om vedtægtsændringer skal 
være udsendt til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse. 

§ 8. Opløsning  
Stk. 1. Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med 
mindst 8 dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle 
midler tilfalder ved opløsning DJ. 
 
 

Således vedtaget København den  

Underskrevet af dirigenten 

*) Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. september 1969,  
ændret ved generalforsamlingerne den 25. marts 1981, den 12. april 1995 og  
senest den 19. marts 2013. 
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