VEDTÆGTER

FOR DPA – Danish Promotion Association – En del af GRAKOM
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Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er: DPA – Danish Promotion Association.
Foreningens hjemsted er: Det til enhver tid værende hjemsted for GRAKOM.
Foreningen er en del af GRAKOM. Foreningen er i forbindelse med fusionen tillagt et vist
selvstændigt virkegrundlag, der reguleres indenfor nedenstående rammer.
Formål
§2
Foreningens formål er:
a) at samle firmaer, der enten over for reklameartikelforbrugere markedsfører et bredt
sortiment af reklameartikler såsom gaver, brugskunst og profilbeklædning samt kan
tilbyde en personalisering af disse, eller som over for reklameartikelbranchen har
som sit primære formål at tilbyde andre serviceydelser end reklameartikler til brug
for denne branche, fx konferencer, messer, kurser, og andre lignende
serviceydelser.
b) at tilsikre en høj standard i branchen samt en god forretningsmoral. Dette tilsikres
gennem et for distributørmedlemmer (medlemmer der leverer til slutbrugere)
obligatorisk samarbejde, der opfylder de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte vilkår
med en af DPA anerkendt partner indenfor bl.a. miljø- og CSR-området.
c) at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder over for såvel presse
som myndigheder og ved styrkelse af sammenholdet at øve indflydelse på og være
talerør for branchen i forbindelse med brancherelaterede arrangementer samt med
lovgivning, der kan påvirke medlemmernes forretningsområde.
d) at tilbyde fælles arrangementer der kan medvirke til at give medlemmerne større
faglig indsigt og mulighed for udveksling af erfaring

Medlemskab og hæftelse
§3
Som medlemmer kan optages firmaer og selskaber, der:
a)

Som medlemmer kan optages medlemmer af GRAKOM der opfylder betingelserne i
§ 2, litra a og b

b)

som hovederhverv driver selvstændig virksomhed med et bredt varesortiment i
henhold til §2 stk. a på en sådan måde, at der hos det enkelte medlem foreligger
viden og erfaring for at give en objektiv professionel kundebetjening.
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c)

Virksomheden skal kunne fremvise artiklerne i et showroom eller via hjemmeside.
Bestyrelsen eller en del deraf kan aflægge virksomheden besøg som et led i
optagelsesproceduren.

d)

som associeret medlem kan optages firmaer/selskaber, som over for
reklameartikelforbrugere markedsfører en speciel produktlinje. Associerede
medlemmer har samme rettigheder og forpligtelser som andre medlemmer - dog har
de på generalforsamlinger taleret, men ikke stemmeret, og de kan ikke vælges til
bestyrelse eller revisorposter.

e)

som leverandørmedlem kan efter bestyrelsens godkendelse optages producenter/
agenter, som ved medlemskab ønsker markedsføring af sine produkter gennem et
samarbejde med DPA-medlemmer.

Som leverandørmedlem indmeldt i år 2003 eller senere forpligter man sig til at handle med
alle Brancheforeningens distributørmedlemmer
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtelser
påtaget af foreningen.
Optagelsesprocedure
§4
Optagelse af nye medlemmer sker efter skriftlig anmodning til brancheforeningens
bestyrelse, og beslutning om optagelse sker efter bestyrelsens afgørelse indenfor en frist
af 10 kalenderdage dog således, at 2/3 af bestyrelsen skal stemme for optagelsen. Ved
stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Nægtelse af optagelse kan af ansøgeren indbringes på førstkommende ordinære generalforsamling dog således, at ansøgninger skal have været indgivet til bestyrelsen senest 3
uger før den pågældende ordinære generalforsamling. For optagelse kræves mindst 2/3 af
de på generalforsamlingen stemmeberettigede stemmer.

Udmeldelse, slettelse og eksklusion
§5
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt og med 1 måneds forudgående varsel til
udgangen af et kalenderår.
Afhænder, ophører, frivilligt eller tvangsmæssigt, medlemmets aktivitet kan udmeldelse
ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
Ved kontingentrestance udover 2 måneder kan bestyrelsen uden påkrav er givet til
medlemmet træffe beslutning om, at medlemskab af foreningen straks ophører.
Såfremt restancen betales frem til betalingstidspunktet, kan medlemmet efter bestyrelsens
skøn genindtræde i foreningen fra betalingstidspunktet.
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Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har
gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller
tilsvarende ukollegial optræden.
Eksklusionen kan af medlemmet eller bestyrelsen indbringes for førstkommende
generalforsamling til endelig afgørelse.
Allerede betalt indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab i DPA uanset af
hvem og årsagen til at medlemskabet ophører.

Kontingent
§6
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.
Ved indmeldelse betales kontingent i forhold til første års medlemskab. Der erlægges 1/12
kontingent pr. måned regnet fra dato for indsendelse af ansøgning.
Bestyrelsen
§7
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Formanden for bestyrelsen repræsenterer foreningen overfor offentligheden, jf., dog
nedenfor i § 12 om tegningsret udadtil.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen.
Medlemmer af bestyrelsen kan genvælges.
Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed
har formanden den afgørende stemme.
I tilfælde af stemmelighed er formandens udslagsgivende for afstemningsresultatet.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
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GRAKOM fungerer som sekretariat for foreningen og varetager den daglige drift af
foreningen.
Regnskab og revision
§8
Regnskabsåret følger kalenderåret.
GRAKOM udarbejder endvidere efter kalenderårets udløb et regnskab over foreningens
forbrug i henhold til det vedtagne budget samt en status over foreningens disponible
formue. Regnskab og status over disponible midler godkendes på foreningens
generalforsamling.
GRAKOM udarbejder sammen med bestyrelsen et budget for det kommende år til
forelæggelse for generalforsamlingen.

Generalforsamling
§9
Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste
myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Datoen for generalforsamlingens afholdelse meddeles medlemmerne senest 14 dage før
afholdelsen.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være
GRAKOM / bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsender GRAKOM dagsorden for
generalforsamlingen bilagt de indkomne forslag.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Formandens beretning.
c) Behandling af rettidigt indkomne forslag
d) Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
e) Bestyrelsens plan for næste års arbejde samt fastlæggelse af kontingent.
f) Forelæggelse og godkendelse af budget
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af to bestyrelsessuppleanter
i) Valg af revisor
j) Valg af fem medlemmer af ankenævn
k) Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 20% af medlemmerne fremsætter
skriftligt motiveret ønske herom, eller bestyrelsen finder det fornødent.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at bestyrelsen har
modtaget anmodning herom.
Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage og med angivelse af dagsorden.
Afstemninger og beslutningsdygtighed
§10
Alle medlemmer har én stemme.
På generalforsamlinger kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem
råde over mere end 2 stemmer.
Blanke stemmer er ugyldige.
Skriftlig afstemning foretages, når et medlem begærer det, eller dirigenten finder det
fornødent.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer træder i kraft, når ændringen er godkendt af GRAKOMs bestyrelse..
Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, køb og salg af fast
ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen. Er
der mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede, men er mindst 2/3 af de
fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da
forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.
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Foreningens opløsning
§11
Træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens opløsning fordeles foreningens
formuen til medlemmerne efter nedenstående retningslinjer:
Medlemsår x aktuel kontingent = fordelingstal
Samtlige medlemmers fordelingstal sammenlægges, og summen divideres op i formuen.
Det enkelte medlem får herefter udbetalt den værdi, der modsvarer medlemmets eget
fordelingstal.
Tegningsret
§12
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden.
Formanden eller kassereren kan meddele GRAKOM fuldmagt til at modtage indbetalinger
og betale indgåede forpligtelser.

Den 30. juni 2020
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