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Dagsorden
1. Underskrift af referat fra sidste styregruppemøde
Referatet fra 2. marts blev underskrevet.
2. Bordet rundt
Alle styregruppens medlemmer kom til orde i forhold til deres observationer under den
modeuge i august og generelt omkring modeller. Følgende blev bemærket:
- Modellers opførsel på Instagram blev diskuteret, da det virker som om modellerne
bruger mediet til at vise, hvor tynde de er. Der var især tre modeller, der blev
fremhævet, og diskussion gik på, at det ikke handler om, hverken en model er syg
eller ej men om, hvordan de fremstiller sig selv. Styregruppen var enige i at rette
henvendelse til en af modellerne med bekymring for det udtryk, hun sender til
unge.
- En specifik models tydelige vægttab blev ligeledes diskuteret på mødet. Det er især
et problem, at modellerne kommer hjem fra internationale modeuge udmattet og
med et vægttab, så selvom branchen favner meget bredere nu, skal der ske

mange forbedringer især i udlandet. Der rettes henvendelse til det pågældende
bureau for modellen, hvor styregruppen udtrykker deres bekymring for hende.
- Det blev kommenteret, at det handler om det skønhedsideal, som branchen sætter
frem. Med sundhedstjekket kan styregruppen lave et system, hvor man fanger,
dem der er syge, men de ”raske” tynde modeller skal stadig styles ordentligt, så
det tynde ikke fremstilles som skønhedsideal.
- Det blev desuden bemærket, at der også er mange unge drenge, der er meget
tynde. Hvilket andre fra styregruppen var enige i, men drenge har ikke samme lyst
til at vise, at de er tynde.
- Der var et show, hvor især stylingen af en model var blevet bemærket. Styregruppen
retter henvendelse til designeren med en påtale af stylingen af netop den model.
3. Opfølgning på sager fra tidligere styregruppemøder
Status sundhedstjek / Beretning fra arbejdsgruppen
Der blev redegjort for status på sundhedstjekket. Arbejdsgruppen, der består af Unique
models, Le Management og LMS, sender snart et skriv rundt til godkendelse hos
styregruppen. Det specificerer hvilke modeller, der skal tjekkes, og hvordan pengene til
tjeksene bliver opkrævet. Målet er, at pilotforløbet for sundhedstjekket starter næste år,
og der er to formål med sundhedstjekket; at raskmelde en sygeliggjort branche og at
finde dem med risikoadfærd og de, der er egentligt syge og hjælpe dem. Derefter
indkaldes modelbureauerne til et møde i december, så de alle kan godkende skrivet, da
det er vigtigt, at alle modelbureauer bakker op om sundhedstjekket.
Reaktioner fra sidste sæsons bemærkninger
Reaktionerne fra sidste sæsons bemærkninger, som styregruppen havde sendt ud, blev
gennemgået. Det startede en diskussion om bureauernes ansvar. Styregruppen var enige
i, at et bureau skal tage ansvar for de modeller, de sender ud. Hvis en model har tabt sig
5 kg imellem en booking og et shoot, så skal kunden have det at vide.
4. Evaluering af Charteret, herunder behov for ændringer
Der var ikke noget til dette punkt.
5. Dato for næste styregruppemøde
Møde med modelbureauerne og styregruppen i december blev fastlagt: Den 8. december
kl. 15-17 hos DAFI.
Næste styregruppemøde: Den 9. marts kl. 15-17.
6. Eventuelt
Styregruppens advokat meddelte, at styregruppen ved næste møde skal overveje valg
eller genvalg af repræsentanter. Der var enighed om, at det var bedst, hvis alle
medlemmer blev i styregruppen for bedst muligt at kunne fortsætte arbejdet med
sundhedstjekket og et pilotforløbet.

