
 

Vedtægter for hk grafisk kommunikation 
Revideret 26. april 2014 | 6. ordinære delegeretmøde 
 
§ 01 Landsforeningens navn 

1. HK grafisk kommunikation. 
 

§ 02 Landsforeningens område 
1. Landsforeningen HK grafisk kommunikation er tilknyttet HK Danmark og 

ethvert medlem af HK grafisk kommunikation er således også medlem 
af HK Danmark. 

 
2. I landsforeningen HK grafisk kommunikation optages medlemmer: 

• med en erhvervsuddannelse som; Typograf, Litograf, Grafiker, eller som 
har lignende kvalifikationer. 

• der har en erhvervsuddannelse som, eller er under uddannelse til; 
Mediegrafiker, Mediegrafisk assistent, Grafisk integrator, Digital 
Integrator, Multimedie Integrator, Multimedie Animator, eller lignende 
kvalifikationer. 

• med en videregående uddannelse som/inden for; Mediekoordinator, 
Vizualiser, Markedskommunikation, Designmanager, IMMA (Interactiv 
Media & Marketing Academy), International erhvervsinformation, 
Kommunikation og formidling eller lignende kvalifikationer. 

• med en videregående uddannelse som/inden for eller studerende på; 
Multimediedesigner AK, Visuel Kommunikation, Grafisk Design, Interaktivt 
Multimedie, Grafisk Kommunikation, Grafisk Teknologi og Ledelse 
(Grafonom), Grafisk Formgivning, Space Invader eller lignende 
kvalifikationer. 

• med minimum 2 års tillæring på reklamebureau 
• som er beskæftiget mere end halvdelen af deres arbejdstid med grafisk 

kommunikation, web-redigering eller web-design i nuværende stilling. 
 

§ 03 Landsforeningens formål og arbejdsopgaver 
1. HK grafisk kommunikation vil gennem samarbejde med HK Danmark 

og HK afdelingerne varetager medlemmernes interesser inden for 
landsforeningens område, i særdeleshed når det drejer sig om uddannelse, 
teknologi og arbejdsmiljø. 

  



 

2. HK grafisk kommunikation vil arbejde for, at alle der arbejder inden for 
landsforeningens område organiseres i HK grafisk kommunikation. 

3. HK grafisk kommunikation vil arbejde for, at der på samtlige arbejdspladser, 
hvor der er mulighed for det, oprettes klubber og vælges 
tillidsrepræsentanter. 

 
4. HK grafisk kommunikation vil arbejde for, at der gennem en bred 

informationsvirksomhed skabes mulighed for en effektiv faglig indsats 
på den enkelte arbejdsplads. 

 
5. HK grafisk kommunikation må i alle tilfælde, handle i fuld forståelse 

med HK Danmark. 
 
6. HK grafisk kommunikation vil arbejde for reel ligestilling i forhold til alder, 

køn, arbejde og etnisk baggrund. 
 

§ 04 Delegeretmøde 
1. Landsforeningens øverste myndighed er delegeretmødet. 
 
2. Delegeretmøde afholdes ordinært hvert tredje år. 
 
3. På delegeretmødet aflægges beretninger fra bestyrelsen 

og eventuelle nedsatte udvalg. 
 
4. På delegeretmødet fremlægges landsforeningens regnskab. 
 
5. På delegeretmødet foretages valg til bestyrelsen. 

Valgene er gældende for en delegeretperiode. 
 
6. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes af bestyrelsen, og skal 

indkaldes når mindst 10 pct. af landsforeningens medlemmer stiller skriftlig 
motiveret forslag herom, eller hvis HK Danmark ønsker det. 

 
7. Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 4 måneders 

varsel. Indkaldelsen skal annonceres på en måde, så samtlige foreningens 
medlemmer og HK afdelinger får mulighed for at gøre sig bekendt med 
indkaldelsen. 

 
8. Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde kan ske med kortere varsel. 

  



 

9. Forslag til behandling på delegeretmødet skal indsendes til HK grafisk 
kommunikation senest 2 måneder før delegeretmødet. Hvis der i den 
efterfølgende delegeretperiode afholdes sektorkongres eller HK-kongres, 
hvortil HK grafisk kommunikation kan indsende forslag, skal der i 
indkaldelsen til delegeretmøde gøres opmærksom på, at der kan stilles 
forslag til disse kongresser. 

 
10. Dagsorden, beretninger, regnskab og afskrift af eventuelle indkomne forslag 

sendes til de valgte delegerede senest 1 måned før delegeretmødet. 
 

§ 05 Valg af delegerede 
1. Inden for hver afdeling kan tilmeldes delegerede efter følgende 

retningslinier: 
  under 100 medlemmer vælges 2 delegerede 
  101 – 150 medlemmer vælges 3 delegerede 
  151 – 200 medlemmer vælges 4 delegerede 
  201 – 300 medlemmer vælges 5 delegerede 
  301 – derover yderligere 1 delegeret for hvert påbegyndt 100 medlemmer. 
 
2. Tilmeldingen skal foretages mindst 1 måned før delegeretmødet. Tilmeldes 

der flere end efter de angivne retningslinier, skal der foretages valg blandt 
de tilmeldte. 

 
3. HK grafisk kommunikations bestyrelse er på forhånd valgte delegerede. 
 

§ 06 Bestyrelse  
1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. 

 
2. På det ordinære delegeretmøde vælges formand, 

10 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. 
 
3. Valgene skal meddeles HK Danmark og HK Privat. 
 
4. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. 

  



 

6. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan kræves afholdt af formanden eller 
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 
7. Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde. 
 

§ 07 ophavsrettigheder 
1. Ethvert medlem overdrager til HK grafisk kommunikation en ikke-eksklusiv 

ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug 
af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til HK grafisk kommunikations 
beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. 
Overdragelsen sker kun i det omfang, medlemmet har de pågældende 
rettigheder i behold. Medlemmet giver HK grafik kommunikation ret til at 
foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af 
denne ret. HK grafisk kommunikation kan på vegne af medlemmet påtale 
enhver krænkelse af disse rettigheder. HK grafisk kommunikation kan indgå 
repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer og kan 
overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele 
heraf til andre organisationer, herunder foreninger under CopyDan. 
Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder til brug, som varetages af de 
kollektive forvaltningsorganisationer, såsom CopyDan foreningerne, som HK 
grafisk kommunikation er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på 
hvilke områder der er indgået aftaler. 

 
§ 08 Regnskab 

1. Sekretariatet fører regnskab over HK grafisk kommunikations indtægter og 
udgifter. 

 
2. Medlemmerne hæfter ikke for landsforeningens gældsforpligtigelser. 
 

§ 09 Diæter og rejseudgifter 
1. Bestyrelsesmedlemmer, forhandlingsrepræsentanter og delegerede 

får dækket rejseudgifter og diæter efter de af hovedbestyrelsen 
fastsatte regler. 

 
§ 10 Forhandlingsregler 

1. Landsforeningen må i alle tilfælde, handle i fuld forståelse med HK Danmark. 
 
2. I forhandlinger vedrørende sager af principiel karakter deltager 

landsforeningens formand eller dennes stedfortræder sammen med den af 
forbundet udpegede repræsentant. 

 
  



 

§ 11 Lovændringer og opløsning 
1. Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflerhed. 
 
2. Til ophævelse af landsforeningen kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
3. Landsforeningens ophævelse og ændring af vedtægter kan kun ske på et 

delegeretmøde og med HK Danmarks sanktion. 
 
4. Ved landsforeningens ophævelse tilfalder eventuelle midler HK Danmark. 


