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De 5 forslag til vedtægtsændringer (fremhævet med rødt) er: 

 

1) At faggruppen grip og lys (som i dag behandles som én samlet faggruppe 

med dertilhørende rettigheder) deles op i to selvstændige faggrupper. 

 

§ 11, stk. 1: Foreningens medlemmer registreres i en af følgende faggrupper: 

Elever, foto, instruktion- og manuskript, klip, kostume og sminke, lys og grip, 

producer og produktionsleder, øvrig produktion og caster, scenografi og rekvisit, 

instruktørassistent og indspilningsleder, stillfoto og script, tone eller animation og 

multimedie.    

 

Forslag til vedtægtsændring til: § 11, stk. 1: ”Foreningens medlemmer registreres i 

en af følgende faggrupper: Elever, foto, instruktion- og manuskript, klip, kostume og 

sminke, lys, grip, producer og produktionsleder, øvrig produktion og caster, 

scenografi og rekvisit, instruktørassistent og indspilningsleder, stillfoto og script, 

tone eller animation og multimedie.” 

 

2) At FAF’s bestyrelse udvides fra 9 til 15 medlemmer. 

 

§ 12, stk. 2: Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter, der forestår 

foreningens daglige drift under ansvar over for generalforsamlingen.    

   

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog forskudt, så halvdelen er 

på valg hvert andet år. I lige år vælges der 4 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige 

år vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved første direkte valg til 

bestyrelsen anses de kandidater som har fået 5., 6., 7., 8. og 9. flest stemmer 

som værende valgt for et år.    

 

Forslag til vedtægtsændring: § 12, stk. 2: ”Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 

2 suppleanter, der forestår foreningens daglige drift under ansvar over for 

generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, dog forskudt, så halvdelen er 

på valg hvert andet år. I lige år vælges 7 nye medlemmer til bestyrelsen, i ulige år 

vælges 8 nye medlemmer til bestyrelsen. Ved valg til bestyrelsen i 2023 vælges 

11 medlemmer og ved valget anses de kandidater, som har fået 10. og 11. 

flest stemmer som værende valgt for et år.” 
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3) At FAF’s tredelte forpersonskab fremadrettet skal bestå af enten 3 ligestillede 

bestyrelsesmedlemmer eller af 1 forperson og 2 næstforpersoner. 

 

§ 12, stk. 6, afsnit 1: Bestyrelsen tiltræder pr. 1. januar, og holder sit 

konstituerende møde senest den 15. januar. Bestyrelsen vælger af sin midte et 

forpersonskab bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer.    

 

Forslag til vedtægtsændring: § 12, stk. 6, afsnit 1: ”Bestyrelsen tiltræder per 1. 

januar og holder sit konstituerende møde senest den 15. januar. Bestyrelsen 

vælger af sin midte et forpersonskab bestående af 3 ligestillede 

bestyrelsesmedlemmer eller af 1 forperson og 2 næstforpersoner.” 

 

4) At bestyrelsesmedlemmer fremadrettet har adgang til tidligere bestyrelses- 

og generalforsamlingsreferater. 

 

§ 12, stk. 6, afsnit 2: Forpersonskabet indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen 

bestemmer i øvrigt selv sin arbejdsform. Dog skal nedsættelse af udvalg ske på et 

møde med bestyrelsen og repræsentantskabet senest den efterfølgende 1. februar.    

 

Forslag til vedtægtsændring: § 12, stk. 6, afsnit 2: ” Forpersonskabet indkalder til 

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin arbejdsform, herunder 

krav til fortrolighed. Dog har bestyrelsesmedlemmer adgang til tidligere 

bestyrelses- og generalforsamlingsreferater samt regnskabsmæssige 

oplysninger såsom bilag. Nedsættelse af udvalg skal ske på et møde med 

bestyrelsen og repræsentantskabet senest den efterfølgende 1. februar.” 

 

5) At bestyrelsesmedlemmer fremadrettet har adgang til regnskabsmæssige 

oplysninger og bilag. 

 

§ 12, stk. 6, afsnit 2: Forpersonskabet indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen 

bestemmer i øvrigt selv sin arbejdsform. Dog skal nedsættelse af udvalg ske på et 

møde med bestyrelsen og repræsentantskabet senest den efterfølgende 1. februar.    

 

Forslag til vedtægtsændring: § 12, stk. 6, afsnit 2: ” Forpersonskabet indkalder til 

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin arbejdsform, herunder 

krav til fortrolighed. Dog har bestyrelsesmedlemmer adgang til tidligere 

bestyrelses- og generalforsamlingsreferater samt regnskabsmæssige 

oplysninger såsom bilag. Nedsættelse af udvalg skal ske på et møde med 

bestyrelsen og repræsentantskabet senest den efterfølgende 1. februar.” 


