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Dagsorden 
 
1. Underskrift af referat fra sidste styregruppemøde   
Referatet fra sidste møde blev underskrevet. Forretningsordenen blev ligeledes 
underskrevet. 
 
2. Bordet rundt 
Alle styregruppens medlemmer kom til orde i forhold til deres observationer under modeugen 
og følgende blev bemærket: 
 

• Flere i styregruppen var enige om, at man kan mærke, at folk i branchen er begyndt at 
tænke mere over kropsidealer og de signaler, de sender. Medlemmer af styregruppen 
kunne således komme med eksempler på shows, hvor designeren havde truffet valg 
om at style anderledes for at undgå at en model kom til at se for tynd ud. 

• Det blev i denne sammenhæng tilføjet, at Copenhagen Fashion Week teamet måtte 
omskyde billederne til denne sæsons identitet, da den første model var for tynd og 
ung i udtrykket. 

• Desværre var der enighed om, at der var to shows, hvor modellerne så for tynde ud, 
og den valgte styling gjorde det ikke bedre. Modellerne har muligvis – og formentlig - 
været sunde og raske, men da charteret også handler om værdier (herunder de 
signaler, man sender, når man vælger at style i forvejen tynde modeller på en måde, 
hvor de kommer til at se ekstra tynde ud), blev det besluttet at rette henvendelse til 



showarrangørerne med en bemærkning om, at modeller, der ser for tynde ud, er i strid 
med værdierne om et sundt kropsideal i charteret.  

• Der var desuden et show, hvor Charterets regel om servering af sund mad ikke blev 
overholdt (modellerne fik ikke serveret mad og drikke op til showet), så det blev 
ligeledes her aftalt at rette henvendelse til mærket bag med en bemærkning om, at 
det er en overtrædelse af Charteret. 

• Der var enighed om, at emnet ”tynde modeller” stadig fylder meget i pressen under 
modeugen. 

• Enkelte styregruppemedlemmer kunne berette, at der stadig kommer forslag fra 
showvirksomheder om aflønning (af modeller) i form af goodie bags frem for løn for 
arbejde. 

• Der var enighed om, at de showmodeller, der ser sundest ud, er dem, der går By 
Malene Birgers show. 

 
i. Status på Sundhedstjek 
 
Status på sundhedstjekket er, at det stadig kun tilbydes som pilotprojekt i Københavns 
Kommune. Her har udfordringerne været, at mange modeller uden for kommunegrænserne 
er blevet afvist, så nu skal vi finde ud af, hvem der skal lave en landsdækkende løsning, som 
kan tage imod modeller fra hele landet, samt hvem der kan finansiere det. Det kan fx være, 
at den mest optimale løsning er privat fremfor offentlig. 
 
Der var bred enighed i styregruppen om, at det offentlige sundhedstjek i dets nuværende 
form ikke fungerer, da det offentlige ikke må give os indsigt i modellens tjek. Derfor er det 
lige nu ikke muligt at følge op på, hvordan det går til modellernes sundhedstjek. Det private, 
derimod, vil kunne lave en helbredsattest – de har bare ikke lige nu uddannelsen eller 
screeningsværktøjerne for at kunne gøre det specifikt på spiseforstyrrelser.  
 
Et forslag lød på, at det kunne være en idé at lægge sundhedstjekket hos LMS. Det var der 
opbakning til, da det formentlig kan gøres billigere hos dem end andre private aktører, hvor 
et sundhedstjek kan løbe op i 6-7.000 kroner.  
 
Derfor blev det foreslået, at modelbureauerne kunne lægge et gebyr på fakturaen til alle 
kunder – altså dem, der rent faktisk booker modellerne. Flere i styregruppen syntes, det var 
en idé at forfølge. Der er dog en gruppe af unge designere i branchen, for hvem det vil være 
vanskeligt med et gebyr på selv fx 50-75 kroner pr. faktura.  
 
DAFI vil derfor nu indhente tal og fakta fra modelbureauerne, så det er muligt at estimere, 
hvor mange penge, der ville kunne rejses fra branchens side til et sundhedstjek. Der bliver 
behov for data om dels hvor mange modeller under 25 år, bureauerne har, samt et estimeret 
tal på, hvor mange fakturaer, bureauerne sender årligt.  
 
Det blev desuden fortalt, at 3F har foreslået, at styregruppen søger midler i Nordea fonden. 



Hvis vi har noget egenfinansering på plads (via branchegebyr), er der større sandsynlighed 
for, at en fond eller et ministerium støtter med resten. 
 
Konklusionen blev, at hvis vi kan få et sundhedstjek til 1.500 DKK hos LMS, er det det, vi går 
efter – muligvis med medfinansiering fra branchen via fakturagebyr fra modelbureauerne. 

 
3. Opfølgning på sager fra tidligere styregruppemøder 
 
Der var ikke konkrete sager at følge op på fra tidligere møde. 

 
4. Drøftelse af nye sager 
 
Det blev besluttet at rette henvendelse til tre showarrangører med en bemærkning om, at de 
fremover skal huske at respektere reglerne og værdierne i Charteret. 

  
5. Evaluering af Charteret, herunder behov for ændringer   
 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 
6. Dato for næste styregruppemøde   
 
Næste styregruppemøde finder sted den 2. marts. 
 
7. Eventuelt   
 
Der var ikke noget til eventuelt 
 
	  


