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INNCO ændrer struktur og reorganiserer sig - med  DADAFOs formand i bestyrelsen

INNCO er den internationale sammenslutning af e-damp forbrugergrupper fra hele verden. Og indtil for nylig var
organisationen hjemmehørende i Stockholm, Sverige.
I forbindelse med et voksende behov for en større og bredere kontaktflade og nogle bedre rammer for at kunne
udøve sine opgaver, besluttede INNCOs styregruppe sig for at undersøge alternative placeringer til
organisationen, samt at få skabt en organisationsstruktur og et sæt vedtægter der afspejler den højeste grad af
demokratisk og transparent ledelse af organisationen.
Valget af hjemby/land for INNCO er faldet på Schweiz - med hovedsæde i Genève. Genève er en velkendt
international by og er vært for et stort antal andre globale organisationer, s.s. UNOG, OHCHR, WHO, ILO, ISO, WEF,
WTO, IATA osv.
Schweiz ligger i centrum af det europæiske kontinent, men er ikke medlem af Den Europæiske Union - og er
kendt for at være en af de mest demokratiske lande i verden.
Med  den nye geografiske placering vil INNCO forbedre sit “internationale image” , ved bl.a. at være centralt
beliggende i Europa, samt ved være placeret i samme by som mange af de organisationer, som INNCO skal
interagere med.. Genève er særligt indbydende til NGO'er, og tilbyder et dedikeret "NGO Center" med en række
faciliteter.
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Den globale ramme (Global Framework)
INNCOs vedtægter vil være baseret på skriftlige vedtægter, defineret i den schweiziske civillov. Et dedikeret team
har arbejdet hårdt for at sikre, at vedtægterne ikke kun er “egnede til formålet”, men også samtidig  tilbyder
medlemmerne et klart og sammenhængende grundlag for god styring og fremtidig ansvarlighed.
Vedtægterne suppleres med særskilte styringsdokumenter (f.eks. vedtægter), der er specifikke for vores
organisation og dækker sådanne ting som organisationsstruktur og generel drift, præcisering af form og regler
for procedurer mv.
Hovedrammen defineret i de nye vedtægter er baseret på fire organer:
• Generalforsamlingen (GA - General Assembly)
• Bestyrelsen (GB - Governing Board)
• Generalsekretariatet (GS)
• Auditørerne
INNCOs Governing Board (Bestyrelsen) vil i starten blive sammensat af:
Nancy Suthoff
Dr. Brian Carter
Kim Dabelstein Petersen
Ángeles Muntades-Prim Lafita

AVCA, New Zealand
CASAA, USA
DADAFO, Danmark
ANESVAP, Spanien + RDTA Argentina/ASOVAPE Columbia

INNCO består af forbrugerorganisationer fra alverdens lande
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Hvad betyder det for DADAFO?

Som forbrugernes uafhængige talerør i  Danmark, DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er vi umådeligt stolte af
udnævnelsen af vores formand, Kim Dabelstein Petersen, som del af INNCOs højeste instans - The Governing Board.
Kim Dabelstein Petersen har på sin egen og strukturerede måde vist, at han besidder ikke alene enorme mængder viden,
men at han også er i stand til at formidle den på en saglig, logisk og konstruktiv måde, for de personer der har brug for at
blive opdateret på den nyeste forskning m.m.
Udnævnelsen er ikke alene en cadeau til Kim Dabelstein Petersen, men også til DADAFO for det arbejde som foreningen
indtil videre har udført for damperne i Danmark.
Kim Dabelstein Petersen vil fortsat udøve sit hverv som formand for DADAFO, og vil som bestyrelsesmedlem af INNCO
være det naturlige bindeled mellem INNCO og de andre europæiske medlemslande - og specielt de nordiske lande.
På foreningens og bestyrelsens vegne...
Kim Dabelstein Petersen - Formand
Email: formand@dadafo.dk
Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7516
Tlf.: (Privat): +45 7583 1550
Mikkel Schmidt - Næstformand
Email: naestformand@dadafo.dk
Peter Stigaard - Kasserer
Email: kasserer@dadafo.dk
Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7517
Interessekonflikter/Disclaimer:
DADAFO  - Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, non-profit forbrugerorganisation, der er styret af
medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes kontingent
og deres frivillige donationer. Der er ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, medicinal- eller e-cigaret/e-damp
branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis.
DADAFO taler på vegne af de danske e-dampere, samt de rygere som i fremtiden forventes at ville ønske at anvende et
e-produkt som et alternativ til rygning af tobak - eller som et led i et rygestop.
DADAFO har p.t. ca. 2.650 registrerede medlemmer, der alle er over 18 år - hvilket er et krav for medlemskab af
foreningen. Median-alderen for foreningens medlemmer ligger på ca. 40-42 år. Medlemmerne af DADAFO kommer fra alle
egne af landet.
DADAFO står altid til rådighed for en udviklende og indbyrdes informativ dialog - og man kan altid kontakte os med
eventuelle spørgsmål - www.dadafo.dk
DADAFO vil på vegne af de næsten 300.000 danske dampere, stille sig til rådighed med al den viden vi besidder, og er altid
klar til en åben dialog omkring fremtidens muligheder for dampen som et langt mindre skadeligt alternativt
nydelsesmiddel i forhold til rygning af tobakscigaretter.
Læs foreningens vedtægter her: http://dadafo.dk/om-dadafo/vedtaegter/
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