Formålserklæring og vedtægter for Danske Designere

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er DANSKE DESIGNERE. Foreningens hjemsted er København.
§2 Formål
Danske Designere vil arbejde for, at designs rolle som bæredygtigt og værdibaseret
løsningsmodel styrkes i såvel erhvervsmæssige som samfundsmæssige sammenhænge.
Således er det foreningens mål, at design gøres til en kernekompetence i alle forhold.
Foreningen vil aktivt arbejde for:
a. medlemmers faglige, erhvervsmæssige og juridiske interesser
b. at skabe rammer, der tilgodeser brugerens fysiske, psykiske og sociale behov
på økonomisk forsvarlig vis
c. en øget indsigt i designvirksomhed og bevidsthed om designerens ansvar i alle forhold
d. at befordre mulighed for uddannede designeres videreuddannelse
e. at skabe rammer hvori netværksdannelse og kompetenceudvikling motiveres
og tilskyndes
f. aktiviteter, der kan fremme design som uomgængeligt værktøj til at skabe bæredygtige
løsninger på materielle og immaterielle opgaver.
§3 Medlemskab
Optagelse
Foreningen kan optage enkeltpersoner (kategori 1) og studerende (kategori 2) samt andre
der beskæftiger sig professionelt med design - eventuelt som del af et partnerskab (kategori
3) i henhold til følgende definitioner:
Kategori 1 – Individuelt medlemskab
Medlemmer optaget under kategori 1 har ret til at anvende foreningens indregistrerede
medlemsbetegnelse mDD efter navn eller stillingsbetegnelse.
For at optages som medlem i kategori 1, skal ansøgeren opfylde to ud af følgende tre
betingelser:
I.
Afgangsbevis fra minimum tre års sammenhængende videregående uddannelse med
hovedvægt på designfaglige metoder, rådgivnings- og/eller formgivningskompetencer.
II. Minimum tre år, hvor man primært har beskæftiget sig professionelt – teoretisk eller
som udøvende – med design som metode, rådgivnings- og/eller formgivningskompetence.
III. Anbefalinger fra minimum tre eksisterende medlemmer i kategori 1.
Derudover skal ansøgeren tiltræde Danske Designeres formålserklæring, love og
etiske/kollegiale regler.
Ansøgninger, der afvises af Danske Designeres sekretariat på baggrund af en vurdering
i henhold til vedtægterne, kan genbehandles af bestyrelsen ved det først kommende
bestyrelsesmøde. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.
Kategori 1 medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.

Kategori 2 – studentermedlemskab
En studerende ved en videregående uddannelse af minimum tre års varighed, hvor design
som metode, teoretisk og/eller praktisk løsningsmodel indgår som centralt element kan
optages som studentermedlem. Studentermedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse.
Kategori 3 – kollektivt medlemskab
Foreningen kan indgå aftale med virksomheder, organisationer og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner om at fast tilknyttede medarbejdere, medlemmer eller anden
præcist defineret gruppe med tilknytning dertil, tilbydes medlemskab i henhold til kriterierne
i og med samme privilegier som beskrevet under Kategori 1.
Kategori 4 - æresmedlemskab
Bestyrelsen kan hvert år til generalforsamlingen foretage en motiveret udnævnelse af
et æresmedlem.
§4 Medlemsbetegnelse
Såfremt et medlem indgår forretningsmæssigt kompagniskab med virksomheder,
designere eller andre uden for foreningen, må medlemsbetegnelsen kun anføres, således
at det fremgår, hvilke af de pågældende personer eller virksomheder, der er medlem af
foreningen.
§5 Sektioner
Foreningen opfordrer medlemmerne til at danne sektioner inden for foreningen for
derigennem at arbejde for særinteresser, der ikke er i strid med den samlede forenings
vedtægter, hovedformål og interesser. Oprettelsen af og vedtægterne for sådanne sektioner
skal godkendes af bestyrelsen.
§6 Udmeldelse og udelukkelse
Udmeldelse kan kun ske med mindst een måneds varsel til ikrafttrædelse 1. januar, 1. april, 1.
juli og 1. oktober og skal ske skriftlig til bestyrelsen. Forfaldne kontingenter indtil endelig
udtrædelse skal erlægges.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer af følgende grunde:
a. at medlemmet ikke længere skønnes at opfylde de i §3 fastsatte betingelser for
medlemskab
b. at medlemmet undlader at overholde foreningens love og etiske/kollegiale regler
c. at medlemmet ved sine handlinger skader standens anseelse eller foreningens
interesser
d. at medlemmet uden forudgående varsel til foreningen bringer sig selv i et halvt års
kontingentrestance, og som – trods påkrav herom – undlader at betale beløbet inden
for en af bestyrelsen fastsat frist
e. at medlemmet på anden måde skønnes at have forbrudt sin medlemsret.
Inden endelig beslutning om eksklusion træffes, skal medlemmet have lejlighed til såvel
skriftligt som mundtligt at fremlægge sit syn på sagen for bestyrelsen. Medlemmet har
ret til at møde med eller ved bisidder.
I alle tilfælde af udtrædelse kan vedkommende medlem søge genoptagelse i overensstemmelse med §3 optagelse, dog først efter 1 års karantæne, såfremt medlemmet
er udelukket i henhold til §6, 3 a-e. Hvis et medlem er udelukket to gange i henhold til
§6, 3 a-e, kan der ikke søges om genoptagelse.

§7 Forpligtelser
Medlemmerne har pligt til at overholde til enhver tid gældende love, vedtægter og etiske
og kollegiale regler. Medlemmerne forpligter sig til i deres virksomhed at arbejde i
overensstemmelse med de principper, der er nedlagt i ICOGRADA’s, ICSID’s og IFI’s Code
of Ethics and Professional Conduct.
Medlemmerne skal holde foreningen underrettet om bopæl og ansættelsessted.
Medlemmerne kan opfordres til at give oplysninger vedrørende gage-, honorerings- og
beskæftigelsesforhold, som foreningen måtte finde det nødvendigt at disponere over.
Foreningen har pligt til at behandle de indkomne oplysninger konfidentielt.
§8 Kontingent
Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at opkræve
differentieret kontingent for de enkelte medlemskategorier, og bestyrelsen er berettiget
til at reducere kontingentet med op til halvdelen af fuldt kontingent for medlemmer,
som overfor bestyrelsen dokumenterer nedsat økonomisk evne.
For medlemmer i kategori 2, kan kontingentet nedsættes til 1/5 af fuldt kontingent
gældende indtil 12 måneder efter endt uddannelse, hvorefter kontingentet kan nedsættes
til halvdelen i yderligere en periode på 12 måneder.
Kontingentet for medlemmer i kategori 3 fastsættes efter individuel forhandling med den
pågældende virksomhed/institution. Kontingentaftaler vedrørende kategori 3 medlemmer
kan maksimalt gælde i 3 år.
Kategori 4 medlemmer betaler ikke foreningskontingent.
Eventuelle kontingentforhøjelser skal meddeles medlemmerne med minimum 4 måneders
varsel.
§9 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer inklusive formanden. Det tilstræbes,
at bestyrelsens sammensætning repræsenterer foreningens fag- og interessegrupper bredest
muligt.
Foreningens formand og bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling
for en periode af to år. Valghandlingen foregår på en sådan måde, at formanden og to
bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt med et år I forhold til de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer.
Formand og bestyrelsesmedlemmer kan genopstilles til valg to gange efter hinanden med
en maksimal, fortløbende valgperiode på 6 år.
Suppleanter vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. Ved frafald i bestyrelsen
indkalder bestyrelsen den/de valgte suppleant/-er. Bestyrelsen vælger ved sit første møde af
sin midte en næstformand og en kasserer, som sammen med formanden udgør foreningens
forretningsudvalg (FU). FU mødes jævnligt med foreningens direktør og fungerer som dennes
rådgiver i forhold til foreningens løbende drift.
FU er ansvarlige overfor den øvrige bestyrelse.
Bestyrelsen har derudover mulighed for at inddrage eksterne rådgivere efter behov.

§10 Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen fungerer som foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne og har til
opgave – såvel internt som eksternt – at afstikke de overordnede, politiske mål for
foreningen.
Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktør og i samarbejde med denne,
sekretariatsteamet.
Bestyrelsen uddelegerer i samarbejde med forretningsudvalget og foreningens direktør
opgaver til relevante udvalg, arbejdsgrupper og lokalafdelinger.
Bestyrelsen kan etablere eksterne, forretningsmæssige aktiviteter, der drives på kommerciel
basis og som ikke er bundet til foreningens økonomi. Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at
det økonomiske grundlag for aktiviteterne er professionelt afklarede og bæredygtige.
Såvel udvalg og arbejdsgrupper som lokalafdelinger refererer til bestyrelsen eller foreningens
direktør og er ansvarlige for overholdelse af vedtagne kommissorier, arbejdsplaner og
tilhørende budgetter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er tilstede. Beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens,
og i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen mødes mindst 6 gange om året og mødedatoerne skal løbende offentliggøres
i foreningens interne medlemsblad.
Bestyrelsesmøder aftales internt for et halvt år ad gangen og kan indkaldes af et
bestyrelsesmedlem eller foreningens direktør.
Foreningens direktør og mindst et medlem af sekretariatet har mødepligt ved bestyrelsens
møder, men har ikke stemmeret. Direktøren fremlægger til hvert bestyrelsesmøde en rapport
om foreningens aktivitet i den forløbne periode.
Sekretariatet er ansvarlig for, at der til enhver tid føres referat fra bestyrelsens møder.
Referaterne skal endvidere bringes i sammendrag til orientering i foreningens interne
medlemsblad.
§11 Forretningsførelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens forretningsførelse. Foreningens
regnskabsår er 1. april til 31. marts. Foreningens regnskab revideres af den statsautoriserede
revisor, der vælges på generalforsamlingen.
§12 Udvalg
Foreningen har følgende officielle udvalg, der udnævnes af bestyrelsen og agerer i henhold til
et af bestyrelsen godkendt kommissorium:
Rets- og konkurrenceudvalget, der rådgiver i faglige tvister mellem medlemmerne indbyrdes,
eller mellem medlemmer og kunder. Udvalget deltager også som rådgiver i udskrivning af
konkurrencer i henhold til nationale og internationale samarbejdsaftaler.
Uddannelsespolitisk udvalg, der løbende rådgiver bestyrelsen om overordnede uddannelsesog forskningspolitiske udviklinger med betydning for designfaget, Danske Designeres
muligheder for repræsentation og indflydelse i råd og udvalg med indflydelse på den
overordnede politik på området eller en enkeltstående institutions udvikling, fremtidige
uddannelses- og forskningsmæssige behov med indflydelse på design-professionen og
designfagets udvikling og væsentlige uddannelses- og forskningspolitiske udviklinger uden
for landets grænser.

§13 Information til medlemmer
For at fremme medlemmernes aktive deltagelse og indsigt i foreningens aktiviteter er det
bestyrelsen pålagt at sørge for information til medlemmerne om etablering af nye udvalg
samt andre relevante initiativer i foreningens interne medlemsblad.
§14 Foreningens direktør
Foreningens direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen i henhold til kontrakt. Bestyrelsen
har ansvar for at udarbejde en stillingsbeskrivelse, der redegør for direktørens arbejds- og
ansvarsområder. Direktøren skal indgå i et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse og
sekretariat, og profilere foreningen udadtil i henhold til foreningens handlingsplaner og
intentioner. Direktøren refererer til bestyrelsen.
§15 Tegningsret
For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen
forpligtes ved underskrift af enten formand eller næstformand i forening med et andet
bestyrelsesmedlem eller direktøren. Bestyrelsen kan give prokura til enkelte medlemmer i
forbindelse med særlige opgaver. Prokura skal foreligge skriftligt.
§16 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 30. juni og indkaldes af bestyrelsen
med 3 ugers varsel per brev eller ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem.
Bestyrelsen forslag til punkterne f.,h.,i.,j. og k., skal tilstilles medlemmerne samtidigt tillige
med det reviderede regnskab for det forløbne år.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Valg af 2 referenter
c. Valg af 2 stemmetællere
d. Aflæggelse af årsberetning
e. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
f. Behandling af indkomne forslag
g. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år
h. Valg af formand til bestyrelsen
i.
Valg til bestyrelsen
j.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
k. Valg af revisor
l.
Udnævnelse af æresmedlem
m. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne vedrørende punkterne f., h., i., j. og k., skal være indsendt skriftligt
per brev eller elektronisk til foreningens kontor senest 14 dage før generalforsamlingen for
at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.
Bestyrelsen sender eventuelle forslag fra medlemmerne til punkterne f.,h.,i., j. og k., per
brev eller elektronisk til hvert enkelt medlem senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert medlem i kategori 1, kategori 3 og kategori 4 én
stemme hver. Medlemmer i kategori 2 har ingen stemmeret.
Medlemmer, der er stemmeberettigede, men er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen vælger først og særskilt en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indkaldelse, leder
forhandlingerne og træffer endelig afgørelse om afstemninger.
Til punkterne h., i., j. og k., kan der stemmes per brev eller elektronisk ved meddelelse til
foreningens kontor på blanketter udarbejdet af bestyrelsen. Stemmen skal være kontoret
i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Risikoen for, at stemmen ikke når rettidigt
frem påhviler det enkelte medlem, ligesom de er medlemmets risiko, at stemmer afgivet
på denne måde erklæres ugyldige af dirigenten i det omfang, der hersker berettiget tvivl
om identitet, stemmeret m.v.
Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for
sig om de på dagsordenen optagne punkter. En sådan fuldmagt skal dog indsendes senest
3 dage før generalforsamlingen til sekretariatet. Intet medlem kan have fuldmagt fra mere
end to andre medlemmer.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, hvor intet andet
er bestemt i nærværende love og er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværendes antal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer ønsker det.
Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger, som underskrives af dirigenten.
§17 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen ved
tilsendelse af dagsorden.
Bestyrelsen skal med samme varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst
50 medlemmer med motiveret dagsorden skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen skal ske
inden 14 dage efter anmodningens modtagelse.
På den ekstraordinære generalforsamling har hvert medlem i kategori 1, kategori 3 og
kategori 4 én stemme hver. Medlemmer i kategori 2 har ingen stemmeret.
Medlemmer, der er stemmeberettigede, men er i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for
sig om de på dagsordenen optagne punkter. En sådan fuldmagt skal dog indsendes senest 3
dage før den ekstraordinære generalforsamling til sekretariatet. Intet medlem kan have
fuldmagt fra mere end to andre medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed,
hvor intet andet er bestemt i nærværende love og er beslutningsdygtig uanset de
tilstedeværendes antal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer ønsker det.
Der føres protokol over den ekstraordinære generalforsamlings forhandlinger, som
underskrives af dirigenten.
§18 Lovændringer
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer eller tilføjelser til disse love kræves vedtagelse på
general-forsamlingen eller på ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer. Med dagsordenen for den pågældende generalforsamling eller ekstraordinære
generalforsamling skal følge fuldstændig tekst til de foreslåede ændringer.

§19 Opløsning
Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning eller indlemmelse i anden forening
kræves vedtagelse af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ved en skriftlig
urafstemning herom. Vedtages forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling, der med simpel stemmeflerhed træffer bestemmelse om anvendelse
af foreningens formue.

Vedtaget den 23.november 2010

