Vedtægter for Danske Tegneserieskabere
Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2021

1. Foreningens navn er “Danske Tegneserieskabere” og den er stiftet 15. november 1989 i København.
2. Foreningens formål er at være interesseorganisation for tegneserieskabere. Foreningen varetager
medlemmernes interesser på forskellige fronter.
Internt ved at styrke efteruddannelse, vidensdeling, produktudvikling, salgstræning, målgruppetænkning mv.
Eksternt overfor regering, folketing, ministerier og beslægtede kulturorganisationer, i forbindelse med fordeling
af pujlemidler fra Copydan og retningslinierne for biblioteksafgifter.
I offentligheden ved at skabe forståelse for branchens vilkår og for generelt at udbrede kendskabet til og
efterspørgslen efter tegneserier.
3. Man kan blive optaget som ordinært medlem på tre måder:
1. Hvis man får udbetalt bibliotekspenge for en tegneserie, man har været forfatter, tegner eller farvelægger på.
2. Hvis man på fast honorar bidrager som forfatter, tegner eller farvelægger til en løbende tegneserie i dagblad/
ugeblad/ magasin.
3. Hvis man gennem mindst et år har publiceret en tegneserie løbende på internettet, som de seneste 12 måneder
har genereret direkte eller afledte indtægter (fra abonnementer, bannerannoncer, postkort, merchandise osv.)
på minimum 20.000 kr.
Man kan blive optaget som associeret medlem på tre måder:
1. Hvis man har taget en afsluttet uddannelse på en anerkendt tegneserieskole (Malmø, Viborg o.l.)
2. Hvis man bliver anbefalet af to ordinære medlemmer.
3. Hvis man kan fremvise et portfolio af offentliggjorte tegneserier på i alt 30 sider.
I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen den endelige afgørelse om medlemsskab.
3A. Semiprof medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamligen og kan ikke fremsætte anmodning om
ekstraordinær generalforsamling.
4. For at fremme et provenu, når medlemmernes værker kopieres af trediepart (sekundær brug) uden forudgående
aftale med rettighedshaveren, giver Danske Tegneserieskabere Copydan Billedkunst en ikke-eksklusiv ret* til på
medlemmernes vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for den type brug, som forvaltes af de kollektive
forvaltningsorganisationer gennem aftalelicens modellen.
*) “ikke-eksklusiv ret” vil sige, at dette kun gælder i det omfang medlemmet ikke har overdraget retten til en anden.
Medlemmet kan altså stadig vælge at overdrage sine rettigheder til anden side. Medlemmet kan altid hos Copydan
Billedkunst få oplyst, på hvilke områder man
p.t. har indgået aftaler.
4A. For at Copydan Billedkunst kan administrere disse aftaler, giver Danske Tegneserieskabere Copydan Billedkunst
ret til på medlemmets vegne at påtale enhver krænkelse af disse rettigheder, og om nødvendigt foretage retlige
skridt i forbindelse med varetagelsen af disse rettigheder.
5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar, eller senest 13 måneder
efter seneste ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse som organiserer foreningens
arbejde mellem generalforsamlingerne. På generalforsamlingen vælges desuden repræsentanter til Copydan og evt.
andre organisationer, hvor foreningen er optaget som medlem eller på anden måde er repræsenteret.
5A. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Der kan ligeledes indkaldes til
Ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor formanden fremsætter
- begrun
det anmodning herom. Generalforsamlingen skal i så fald afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget.
6. Bestyrelsen består af formand og 4 – 6 menige medlemmer samt evt. suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges
for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter må gerne deltage i bestyrelsens arbejde,
men har ikke stemmeret. Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt.

6A. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger
herunder en kasserer, som økonomisk tegner foreningen udadtil.
7. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. I 2017 er det 300 kr for Prof og 200 kr for Semiprof.
8. Generalforsamlingen skal varsles senest 3 uger før afholdelsen og forslag til afstemning på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
9. Til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Opløses foreningen, overgår foreningens midler til en institution, bestyrelsen udpeger.

