
 
Møde for styregruppen for Modebranchens Etiske Charter  
 
Hos Copenhagen Fashion Week  
Bryghuspladsen, BLOX, 3. sal mødelokale Copenhagen 
1473 København  
 
Onsdag den 15. august 2018 kl. 14.00-16.00  
 
Deltagere  
Sabine, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade  
Jacqueline Friis-Mikkelsen, Unique  
Uffe Buchard, DANSK Magazine 
Helle Hestehave, Baum und Pferdgarten 
As Øland, Dansk Mode & Textil  
Eva Kruse, Global Fashion Agenda  
Ida Burchardi, Danske Modeller  
Trine Rindsig Laursen, Copenhagen Fashion Week (CFW repræsentant og referent) 
Rikke Mynster Johansen, Dansk Mode & Textil (advokat)  
Maria Jæpelt, Global Fashion Agenda (observant)  
 
Ikke til stede 
Camilla Frank, Copenhagen Fashion Week 
 
Dagsorden: 
 
1. Underskrift af referat fra sidste styregruppemøde 

Referat fra d. 7/2 2018 blev underskrevet. 

 

2. Opdatering af forretningsorden 

Der blev gjort opmærksom på, at det nu er CFW, som tager over i stedet for GFA.  
 

Det blev ydermere foreslået, at perioderne for styregruppemedlemmerne skal forlænges til hhv. 2 
år eller 5 år. Pt. er perioden nu 2 år for alle, på nær to af styregruppemedlemmerne, som har en 

kontrakt på 1 år, men er blevet genvalgt.  
Det blev besluttet, at der forsat skal være to årlige møder. 

Derudover var der en generel drøftelse af, hvordan potentielle nye medlemmer kan stille sit 
kandidatur til rådighed, så styregruppen ikke er helt lukket i 5 år. Dette kunne fx være en løbende 

udskiftning, hvor der tages stilling løbende. Det blev således besluttet, at medlemmerne er en del 
af styregruppen i hhv. 2 eller 5 år med løbende udskiftning. Det skal nævnes på hjemmesiden, at 



man kan stille sit kandidatur til rådighed. 
Det blev yderligere besluttet, at Eva ikke længere skal skrive under på referatet, men i stedet er 

med som observant og derfor ikke længere skal have en egentlig plads i styregruppen. 
 

Det skal yderligere ændres fra, at der står DAFI/CFW til kun at stå CFW. 
 

3. (Gen)valg af medlemmer til styregruppen 

Der var ingen medlemmer til genvalg. Der blev gjort opmærksom på, at valgperioden er ændret. 

Der blev besluttet, at der skal være en ny modelrepræsentant på plads inden næste modeuge i 
februar.  

 

4. Feedback og væsentlige iagttagelser fra modeugen i august? 

Det blev diskuteret om charteret ikke også burde omfatte influencers. 
Der blev foreslået, at PR-bureauer som arbejder med influencers burde underskrive charteret. Det 

blev foreslået, at sekretariatet kunne starte med at anmode alle hovedbureauerne om at 
underskrive og understrege, at det ikke handler om de enkelte influencers, men at PR-bureauer 

og influencers også skal inkluderes i charteret. 
Det blev vedtaget, at et kriterie skal være, at hvis modelbureauer sender showpakke ud til brands 

og castingdirector, skal man skrive under på charteret. Yderligere er det vigtigt at rette 
henvendelse til de bureauer som ikke har underskrevet, så de kan få gjort det. 

Alle bureauerne skal have en mail fra styregruppen om, at de skal kontakte LMS så de kan få 
underskrevet charteret, da dette er et kriterie for, at de kan deltage til modeugen. Pilotforløbet er 

forbi og alle er derfor nødsaget til at underskrive. Nye modelbureauer skal også have en chance 
for at blive en del af modeugen, derfor skal det være nemt at underskrive charteret. 

 

5. Sundhedstjek af modeller fra andre modelbureauer (også fra de bureauer, der har 

underskrevet Charteret) 

Der blev gjort opmærksom på, at Born Models har underskrevet charteret og skal til at starte 

sundhedstjek op. Yderligere har Etolie, Wolf og Swan også underskrevet. 
2management og And Model Management/Legend Management mangler at underskrive 

charteret. 
 

6. Opfølgning på sager fra tidligere styregruppemøder 

LMS’ udmeldelse til modeller med lav BMI: 



Udmeldelsen er blevet væsentlig kortere og de har taget noget ud omkring, hvad det kan betyde 
af konsekvenser.  

Det blev besluttet, at den blev vedtaget og LMS sender den ud til bureauerne. 
 

Prisstigning af sundhedstjek: 

LMS foreslog en prisstigning på 100 kr. i stedet for en stigning på 300 kr., som ellers foreslået. 
LMS understregede, at når man ser på økonomien i det, er der rigtig mange ting i det, udover 

samtalen. Selve sundhedstjekket tager ca. 1,5 time (for et langt ét). Derudover er der opfølgende 
arbejde, sparringsmøder med de modeller som ligger på grænsen, ekstern supervision med 

psykologerne, samt udsendelse af svar til bureauet. Der var dog andre som mente, at det vil blive 
svært med en prisstigning, og at de 1500 kr. er dækkende. Yderligere blev der diskuteret, at der 

er brug for stabilitet, så bureauer ikke melder fra. Der er brug for mere tid før man kan lave en 
prisstigning. Det blev understreget, at et udeblivelses beløb på 500 kr. er eksisterende. 

Det blev besluttet, at det bliver taget op igen efter 2019 (når pilot forløbet er ovre). Det skal 
foregribes ved at forklare, at styregruppen har haft en dialog om det, så bureauerne ved, at der i 
2019 bliver prisjusteringer gældende fra 2020. 

 
Opdatering af informationsfolder for sundhedstjek: 

Der vil komme en opdatering af proceduren – nedtoning. 

Yderligere vil den blive digital og ikke trykt, så man selv kan printe. 

 

Reaktioner fra sidste sæsons bemærkninger: 

Det blev fremlagt, at indtil nu har LMS haft 109 sundhedstjek i år og 3 bekymringer. 
De hører færre og færre historier, hvor modeller er blevet presset eller fravalgt på en ubehagelig 

måde. De har haft flere positive oplevelser. Mange af dem som LMS ser og møder er meget unge 
og i starten af karrieren.  
 
7. Evaluering af Charteret, herunder behov for ændringer  

Der blev vedtaget en ændring af gebyret. 

 

8. Dato for næste styregruppemøde 

Dato for næste styregruppemøde bliver onsdagen efter modeugen og CFW indkalder. 
 

9. Eventuelt 

 


