Fair Trade Danmark
Vedtægter
Forord
Fair Trade står for et handelspartnerskab, der beror på dialog, transparens og respekt, og som bestræber
sig på mere retfærdighed i international handel.
Brancheforeningen Fair Trade Danmarks vision er at løfte marginaliserede producenter ud af fattigdom
gennem gode arbejdsforhold, produktudvikling, samarbejde og salg af Fair Trade varer. Principperne for
Fair Trade produktion og handel skal være gældende for hele handelskæden fra producent til forbruger og
er baseret på WFTOs (Word Fair Trade Organisation) 10 Fair Trade standarder.
Ved at sikre en bedre handelspris hjælper Fair Trade Danmarks medlemmer udviklingslandenes små
lokalsamfund til bedre levevilkår.

Navn, hjemsted og formål
§1
Foreningens navn er “Fair Trade Danmark” (herefter FTD).
Foreningens hjemsted er Danmark.
Foreningens postadresse er c/o foreningens kasserer.
§ 2.
Foreningens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser bedst muligt, herunder i særlig grad at
forestå og udvikle en uafhængig og troværdig godkendelses- og monitoreringsordning for importører og
butikker i Danmark, baseret på WFTOs 10 Fair Trade standarder. Derudover at sørge for, at regler for brug
af FTDs logo bliver overholdt og at fremme kendskabet til Fair Trade generelt og til Fair Trade produkter.
§3
Foreningen arbejder sammen med andre aktører i ind- og udland, der ønsker at fremme Fair Trade.
§4
FTD er en del af en international bevægelse, der arbejder på et demokratisk og almennyttigt grundlag med
henblik på at sikre de menneskerettigheder, sociale og økonomiske rettigheder.

Medlemmer
§5.
Fair Trade Danmark er medlem af WFTO, der har defineret 10 Fair Trade standarder, som FTDs medlemmer
skal tilslutte sig i deres daglige arbejde (vedhæftet som bilag).
§6
Som medlem af foreningen kan optages alle aktører, der i minimum 1 måned har drevet Fair Trade
virksomhed ved distribution af Fair Trade varer i Danmark, og som forpligter sig til at arbejde for
foreningens formål og til at overholde FTDs vedtægter. Medlemskabet er endvidere betinget af
kontingentbetaling.
§7
Producenter, importører og butikker får godkendelse som FTDs medlem via det eksterne godkendelses- og
monitoreringsudvalg EMU).
Bestyrelsen nedsætter, servicerer og supplerer i det omfang, det er nødvendigt, et Eksternt
Monitoreringsudvalg (EMU). Bestyrelsen udpeger et medlem, der deltager i EMUs arbejde (dog uden
stemme- og beslutningsret), og derudover er det EMUs opgave at monitorere og godkende ansøgninger fra

1

Fair Trade Danmark
Vedtægter
producenter, importører og butikker, som dermed kan få godkendelse som FTD-medlemmer. EMU arbejder
og træffer beslutninger helt uafhængigt af FTDs bestyrelse.
Hvert andet år skal FTDs medlemmer (butikker, importører og producenter) monitoreres. EMU kan på
denne baggrund eventuelt optage en dialog med medlemmerne med henblik på en bedre efterlevelse af
Fair Trade standarderne.
§8
Med bestyrelsens samtykke kan også andre WFTO-godkendte producenter optages som medlem.
§9
Der kan optages støttemedlemmer, som har interesse i udviklingen af Fair Trade ud fra WFTOs principper.
Det enkelte støttemedlem bestemmer kontingentets størrelse, og medlemskabet ophører ved indstilling af
kontingentindbetalingen. Disse støttemedlemmer eller sponsorer har ikke stemmeret ved
generalforsamlingen.
§10
Der er fuld offentlighed om FTDs medlemmer, som præsenteres på FTDs hjemmeside.
§11
Foreningens medlemmer hæfter ikke økonomisk for foreningens forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke
har andre økonomiske forpligtelser over for foreningen eller dens øvrige medlemmer, udover forpligtelsen
til at betale det årlige kontingent samt monitoreringsgebyr hvert andet år.

Specifikke krav til Fair Trade Danmarks medlemmer
§12
Butikkens varesortiment kan bestå af:
•
•
•
•

Fair Trade varer, hvor produktion og handel er godkendt i alle led,
Varer, der er delvist Fair Trade godkendte, typisk hvor producenten er godkendte, men ikke
importøren
Fair god tro varer, som butikken vurderer er fremkommet (dvs. produceret, fragtet og handlet) på,
hvad butikken vurderer, er Fair Trade lignende vilkår,
Andre varer som verdensmusik, lokale produkter til støtte for gode Fair Trade formål og andre
produkter, som er fremkommet under bæredygtige, gerne økologiske, vilkår.

Stk. 1: Mindst 70% af butikkens samlede vareindkøb i pris eks. moms skal være Fair Trade varer. Resten
handles inden for de 30%.
Stk. 2: Varer, der er delvist Fair Trade godkendte, typisk hvor producenten er godkendt, men ikke
importøren, kan altid handles inden for de resterende 30 %. For at de kan handles inden for de 70% Fair
Trade varer, skal importøren dog først opnå Fair Trade godkendelse.
Stk. 3: Fair god tro varer: Hvis hverken producent eller importør er WFTO eller Fair Trade godkendt, kan
der kun handles med denne vare i 2 år. Herefter kan butikken dog søge dispensation for handel med denne
vare hos FTD.
Stk. 4: Handelen med andre varer må højst udgøre 15% af butikkens samlede varekøb i pris eks. moms.
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Brugen af foreningens logo
§13
Logoet er foreningens officielle kendemærke og må kun bruges af foreningens medlemmer. Alle
medlemmer har adgang til at bruge foreningens navn og logo i forbindelse med generel branding af deres
virksomhed. Det kan endvidere anvendes som Fair Trade garantimærke af butikker og importører.
Butikker, der ikke er FTD-monitorerede og godkendte, men har et udvalg af FTD-godkendte produkter, som
de gerne vil markedsføre, kan af FTD købe ret til at anvende et markedsføringsmateriale med FTD-logo (i
butik, på facade, i vinduer mv.) og samtidig blive støttemedlemmer af FTD, jvf § 9.
Et flertal af foreningens bestyrelse kan til enhver tid beslutte, at anvendelsen af logoet i en given
sammenhæng skal ophøre, hvis EMU skønner, at grundlaget for anvendelsen er ændret.

Udmeldelse
§ 14
Udmeldelse af foreningen kan til enhver tid ske skriftligt til bestyrelsen.
I tilfælde af udmeldelse inden den 1. december i et kalenderår ophører forpligtelsen til at betale kontingent
fra afslutningen af det pågældende kalenderår. Ved udmeldelse efter den 1. december i et kalenderår
ophører forpligtelsen til at betale kontingent først med virkning fra afslutningen af det følgende kalenderår.

Generalforsamlingen
§15
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af
gyldigt medlemskab samt optagelse i foreningens medlemsfortegnelse. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert kalenderår i første halvår.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når det forlanges af mindst
1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af de spørgsmål, der ønskes drøftet. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 6 uger efter at begæringen er blevet fremsat.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev eller E-mail, afsendt til
foreningens medlemmer med mindst 4 og højst 6 ugers varsel.
§16
Adgang til generalforsamlingen og stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, dog
kan et enkelt medlem højst møde som befuldmægtiget for 2 andre medlemmer.
Hvert medlem kan stille med tre deltagere til generalforsamlingen, hvoraf én som delegeret har
stemmeret.
§17
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent, referent(er) og stemmetællere.
2) Bestyrelsens formand aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.
3) Revideret regnskab og budget forelægges til godkendelse.
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4) Fastlæggelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.
5) Forslag fra bestyrelsen.
6) Forslag fra medlemmer.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.
Vil et medlem stille forslag til behandling på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 6,
skal forslaget med skriftlig motivering være foreningens formand i hænde 3 uger før. Forslag, der skal
behandles under dagsordenens punkt 5 og 6, skal med skriftlig begrundelse være udsendt til medlemmerne
senest samtidig med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles.

Stemmeret
§18
Det er en forudsætning for stemmeret, at kontingentet for året er betalt, såfremt foreningen har fremsendt
kontingentopkrævning inden generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt simpelt stemmeflertal, med mindre andet er
fastsat nedenfor i FTDs vedtægter. Fremsætter en stemmeberettiget delegeret krav herom på
generalforsamlingen, sker afstemning ved skriftlig stemmeafgivelse.

Bestyrelsen
§ 19
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at den samlede bestyrelse aldrig samlet er på valg.
Der tilstræbes at antallet af medlemmer med henholdsvis butiksbaggrund og importør- eller
producentbaggrund er nogenlunde ligeligt fordelt.
Bestyrelsen fastsætter selv forud for hver enkelt generalforsamling, om bestyrelsen frem til næste
generalforsamling skal bestå af 5 eller 7 medlemmer. Samtidig med valget af medlemmer til bestyrelsen,
bør der vælges to suppleanter.
Foreningens bestyrelse kan supplere sig selv, således at nye bestyrelsesmedlemmer kan vælges i enighed
blandt bestyrelsens hidtidige medlemmer.
§20
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær, og en kontaktperson
til EMU.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede - heriblandt
formanden eller næstformanden. Alle afgørelser træffes ved almindeligt simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende, eller næstformandens i formandens fravær.
Bestyrelsens arbejde er vederlagsfrit.
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Tegningsret
§21
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen: hvoraf formanden - eller i dennes fravær
næstformanden - skal være den ene foruden kassereren.
Ved køb og salg af fast ejendom samt lånoptagning på over DKK 50.000,- tegnes foreningen dog af samtlige
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at varetage den daglige drift.

Regnskabet
§ 22
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab skal påtegnes eller revideres af en af
generalforsamlingen valgt uvildig revisor.
Senest en uge efter indkaldelse til den ordinære generalforsamling, udsendes regnskabet til medlemmerne.
Bestyrelsen fremlægger på hver ordinære generalforsamling regnskabet fra foregående år til godkendelse.
Driftsunderskud skal almindeligvis udlignes gennem kontingentforhøjelser.

Vedtægtsændringer og opløsning m.v.
§ 23
Vedtægtsændringer og beslutninger vedrørende udelukkelse kan besluttes af generalforsamlingen, når
disse er indstillet af bestyrelsen, og når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
Forslag om opløsning af foreningen skal være indstillet af bestyrelsen efter vedtagelse af mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer. Vedtagelse på generalforsamlingen kan ske, når mindst 3/4 af de på
generalsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, afholdt med mindst fire og højest seks ugers mellemrum.
Generalforsamlingen nedsætter samtidig et udvalg på 3 personer, der forestår opløsningen og tager de
nødvendige beslutninger jf. FTDs vedtægter.
Ved foreningens opløsning opdeles foreningens evt. kapital mellem medlemmerne i forhold til indbetalte
kontingenter.
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Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29. maj 2018 som erstatning for gamle
vedtægter, vedtaget på stiftende generalforsamling i FTD den 3. februar 1996 med
diverse ændringer, senest på den ordinære generalforsamling den 25. april 2016.
Bestyrelsens underskrifter:

Morten Ledskov, fmd.

Marianne Bols

Kirsten Bech

Anne Kurup

Thomas Glerup

Michael Weyand

Dirigentens underskrift:
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