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Lov for
Ingeniørforeningen i Danmark
I. Navn, hjemsted og formål
§ 1. Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Ingeniørforeningen i Danmark,
kaldet Ingeniørforeningen eller forkortet IDA. Foreningens engelske navn er, The Danish Society of Engineers.
Stk. 2. Foreningens medlemmer er i henhold til indregistrering
eneberettigede til at benytte betegnelsen ”M.IDA”.

§ 2. Hjemsted
Foreningen er landsdækkende med hjemsted i Københavns
Kommune.

§ 3. Foreningens formål
Foreningens formål er:
•
•
•

At samle danske ingeniører og andre optagelsesberettigede kandidater til varetagelse af ingeniørprofessionens interesser.
At påvirke den teknologiske udvikling til samfundets gavn.
At hævde den teknisk-videnskabelige og naturvidenskabelige uddannelses og forsknings betydning for samfundet.
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•
•
•
•
•

•

At virke for at integrere hensynet til internationale og globale udfordringer i ingeniørernes arbejdssyn, arbejdsform
og uddannelse.
At virke for at højne og udvikle den naturvidenskabelige og
tekniske uddannelse.
At virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger
deres uddannelse og faglige kompetence.
At arbejde for at udvikle et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked med mulighed for udvikling og udfoldelse.
At sikre medlemmerne de bedste forhold inden for de områder, der vedrører deres løn- og pensionsforhold, arbejdsvilkår og ansættelsesforhold og sikre et udfordrende og
harmonisk arbejdsliv.
At fremme medlemmernes kollegiale forhold.

II. Medlemsforhold og organisation
§ 4. Medlemmer
Stk. 1. Foreningen optager som medlemmer kandidater, der
har en mindst 3-årig universitær uddannelse med et væsentligt
indhold af teknisk-videnskabelige fag i kombination med enten
formalvidenskabelige (matematik, informationsteknologi, datalogi) eller naturvidenskabelige fag, som giver kandidaterne
grundlag for at løse opgaver af teknisk eller teknologisk karakter.
Stk. 2. Kandidater, der har et beskæftigelses- og/eller interessemæssigt fællesskab med de i stk. 1 nævnte kandidater i løsningen af opgaver af teknisk eller teknologisk karakter, og som
har en mindst 3-årig universitær uddannelse, er ligeledes optagelsesberettigede.
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Stk. 3. Ingeniører med uddannelse fra Danmarks Tekniske
Universitet, Aarhus Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet er umiddelbart optagelsesberettigede i IDA.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen træffer inden for rammerne nævnt i
stk. 1 og stk. 2 beslutning om, hvilke andre uddannelser end
de i stk. 3 nævnte, der giver adgang til umiddelbar optagelse.
Stk. 5. Personer, der ikke opfylder de i stk. 1-4 anførte betingelser, kan af Hovedbestyrelsen godkendes som medlemmer,
hvis de godtgør at være i besiddelse af teoretisk og praktisk viden svarende til betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, ligesom Hovedbestyrelsen i konkrete tilfælde kan tilbyde tidsbegrænset
gæstemedlemskab af foreningen.
Stk. 6. Såfremt Hovedbestyrelsen nægter optagelse af en ansøger, kan ansøgeren begære sagen forelagt Repræsentantskabet til mundtlig eller skriftlig afgørelse. Ansøgeren er berettiget til at lade sine interesser varetage ved et medlem af foreningen. Optagelse af ansøgeren skal ske, såfremt et simpelt
flertal af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor.
Stk. 7. Repræsentantskabet kan udnævne personer til æresmedlemmer, som man ønsker at hædre på grund af særlig fortjenstfuld virksomhed for ingeniørprofessionen eller i videnskabens tjeneste.
Stk. 8. Studerende på optagelsesberettigede uddannelser kan
optages som studiemedlemmer i foreningen.
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§ 5. Medlemskategorier
Stk. 1. Foreningens medlemmer opdeles i følgende
4 medlemskategorier:
1 Studiemedlemmer
2 Ansatte
3 Selvstændige
4 Pensionister
Stk. 2. Repræsentantskabet fastsætter regler for afgrænsningen mellem medlemskategorierne, jf. bilag 1.
Stk. 3. Tvivlsspørgsmål om et medlems indplacering i en medlemskategori afgøres endeligt af Hovedbestyrelsen.

§ 6. Organisation
Stk. 1. Foreningens organisation består af:
•
•
•
•
•

Repræsentantskab, Formand, Hovedbestyrelse, Ansattes
Råd samt udvalg
Regioner
Fagteknik
IDA Offentlig og IDA Privat
Tilsluttede foreninger og komiteer

Stk. 2. Foreninger og komiteer, der i kraft af deres opbygning
og formål har en naturlig forbindelse med IDA, kan af Hovedbestyrelsen godkendes som tilsluttede foreninger eller komiteer.
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Stk. 3. De nærmere regler for de i stk. 2 nævnte foreninger og
komiteer fremgår af vedtægt for tilsluttede foreninger og komiteer.
§ 7. Medlemsrettigheder og -pligter
Stk. 1. Medlemmerne får varetaget deres interesser i henhold
til foreningens formål og har stemmeret i foreningen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og vedtægter
for Ingeniørforeningen i Danmark.
Stk. 2. Det påhviler medlemmerne at respektere foreningens
formål herunder ved aktiviteter og udtalelser at udvise god kollegial adfærd.
Stk. 3. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til IDA
til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og lignende kollektive forvaltningsorganer. IDA kan videregive mandatet til relevante forvaltningsorganer, evt. gennem Akademikerne. En
sådan videregivelse er ikke omfattet af bestemmelsen i § 22,
stk. 6.
Stk. 4. Samtlige medlemmer af medlemskategori 2 skal respektere de af Ansattes Råd fastsatte bestemmelser og pålæg, således som de er bekendtgjort. Medlemmer, som gives
sådanne pålæg, kan modtage økonomisk støtte.
Stk. 5. Intet medlem af foreningen må påtage sig arbejde, der
af Ansattes Råd er erklæret strejke- eller blokaderamt.
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Stk. 6. I følgende tilfælde er reglen i stk. 4 ikke gældende:
•

•
•

Såfremt medlemmet direkte eller indirekte (gennem aktieeller anpartsbesiddelse) ejer mindst 5 pct. af den virksomhed, hvori medlemmet arbejder, og ikke samtidig er ansat
efter kollektive overenskomster.
I det omfang medlemmet i henhold til de arbejdsretlige regler - eller hermed sidestillede kontraktlige forhold – ikke kan
nægte at udføre arbejde.
Såfremt medlemmet efter aftale med Hovedbestyrelsen
undtages herfra.

Stk. 7. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig de forpligtelser, der påhviler medlemmet på grund af
forhold, der er opstået eller måtte opstå inden udtræden.
Stk. 8. Alle medlemmer har principielt adgang til alle medlemsarrangementer.
Stk. 9. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser
over for tredjemand.

§ 8. Eksklusion
Stk. 1. Et medlem, som er til skade for foreningen, kan ekskluderes efter de i stk. 2-5 anførte regler.
Stk. 2. Indstilling til eksklusion af et medlem skal indgives
skriftligt til et i henhold til stk. 3 nedsat Eksklusionsudvalg ved
dettes formand.
Stk. 3. Som formand for udvalget fungerer en af præsidenten
for Østre Landsret udpeget dommer. Udvalget består herudover af 4 medlemmer udpeget af Repræsentantskabet. Et
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medlem af Eksklusionsudvalget kan ikke samtidig være medlem af Repræsentantskabet.
Stk. 4. Eksklusionssager forelægges for og afgøres af Eksklusionsudvalget.
Eksklusionsudvalget fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling.
Et medlem, mod hvem der er rejst eksklusionssag, har ret til at
møde for udvalget med bisidder.
Stk. 5. Vedtagelse af en eksklusion kræver, at mindst 4 af udvalgsmedlemmerne stemmer for den. I tilfælde, hvor den
nævnte majoritet for eksklusion ikke foreligger, kan udvalget
med almindelig stemmeflerhed vedtage en misbilligelse af det
indklagede medlems handlemåde, såfremt man finder denne
utilstedelig. Mindst 4 af udvalgets medlemmer kan endvidere
beslutte, at misbilligelsen skal offentliggøres i medlemsbladet.

§ 9. Udmeldelse
Stk. 1. Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.
Stk. 2. Dog kan et medlem udtræde med kortere varsel, såfremt det sker i forbindelse med overførsel til medlemskab af
en udenlandsk ingeniørforening i henhold til en indgået, gensidig aftale.
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§ 10. Regionsinddeling
Stk. 1. Ingeniørforeningen i Danmark er organiseret i følgende
8 geografisk bestemte regioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Københavns Region
Nordsjællands Region
Sjællands Region
Fyns Region
Sydjysk Region
Østjysk Region
Vestjysk Region
Nordjysk Region

De geografiske grænser mellem regionerne er anført i bilag 2.
Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af regioner samt ændring i
disses navne eller geografiske område afgøres af Repræsentantskabet efter indstilling fra de berørte regioner.
Stk. 3. Ethvert medlem skal høre til en region og kan selv beslutte, om tilhørsforholdet skal afgøres ud fra bopælens eller
arbejdsstedets beliggenhed. Det medlem, der ikke skriftligt har
tilkendegivet et ønske om tilhørsforhold, hører automatisk til
den region, inden for hvis område medlemmet har sin bopæl.
Medlemmer, der er fast bosiddende i udlandet, herunder medlemmer i Grønland og på Færøerne, hører til den region, hvortil de pågældende var knyttet inden udrejse.

26. maj 2018

IDAs lov og vedtægter

III. Ledelse
§ 11. Repræsentantskabet
Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af 65 medlemmer, der
vælges i henhold til bestemmelserne i Afstemnings- og valgvedtægtens § 7. Valg af repræsentantskab.
Hvis formanden ikke vælges blandt de 65 valgte repræsentantskabsmedlemmer, indtræder formanden som medlem af
Repræsentantskabet uden stemmeret.
Stk. 3. Valgperioden er 3 år. Samtlige stemmeberettigede
medlemmer af foreningen er valgbare til Repræsentantskabet.
Stk. 4. Regler for valg af medlemmer af Repræsentantskabet
fremgår af Afstemnings- og valgvedtægt.
Stk. 5. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Repræsentantskabet indkaldes af formanden til møder
i årets 2. og 4. kvartal samt i øvrigt, når formanden eller et flertal i Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.
Repræsentantskabet behandler regnskabet for foreningen på
sit møde i 2. kvartal og budgettet for foreningen på sit møde i
4. kvartal.
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Stk. 7. Repræsentantskabet indkaldes endvidere til møde, når
15 stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet eller 3 pct. af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til Hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden kræver det.
Et sådant møde skal afholdes snarest muligt og, såfremt krav
herom fremsættes, senest en måned efter, at Hovedbestyrelsen har modtaget henvendelse herom.
§ 12. Hovedbestyrelse
Stk. 1. Repræsentantskabet nedsætter en hovedbestyrelse,
som under ansvar over for Repræsentantskabet varetager foreningens ledelse, idet dog Ansattes Råd har kompetencen i
visse aftalespørgsmål, jf. § 14.
Hovedbestyrelsen skal:
•
•
•
•
•
•
•

Udstikke rammer og retningslinjer for foreningen.
Tage stilling til spørgsmål af foreningspolitisk karakter.
Beslutte vedrørende principielle og overordnede forhold.
Varetage den samlede kontrol af foreningen på Repræsentantskabets vegne.
Indstille budget for IDA til Repræsentantskabets godkendelse.
Aftale mål og rammer samt indstille budget for det regionale og det fagtekniske arbejde.
Varetage interesser for medlemmerne i medlemskategori 3
Selvstændige.

Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for den politiske samordning og koordinering af arbejdet i nedsatte udvalg o.l., herunder for at relevante dele af foreningen inddrages i arbejdet
med udformning og implementering af politikker.
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Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af foreningens formand, der
vælges af Repræsentantskabet, samt 14 andre medlemmer
med suppleanter, der vælges af og blandt Repræsentantskabets medlemmer ved forholdstalsvalg mellem lister.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.
Næstformanden fungerer i formandens sted, når formanden
har forfald.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges af Repræsentantskabet på
dets konstituerende møde for 3 år.
Stk. 4. Foreningens formand er formand for Hovedbestyrelsen. Formanden har den afgørende stemme, hvis der er stemmelighed ved afstemninger i Hovedbestyrelsen.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
De faste udvalgs arbejdsopgaver og kompetenceforhold i relation til Hovedbestyrelsen fastlægges i Hovedbestyrelsens forretningsorden.
Stk. 6. Formanden fastlægger dagsordenen for Hovedbestyrelsens møder og kan med det i forretningsordenen fastsatte
varsel indkalde til møder efter behov. Formanden skal indkalde til møde, såfremt 5 medlemmer af Hovedbestyrelsen
skriftligt fremsætter anmodning herom og fremsætter forslag til
dagsorden.
§ 13. Formand
Stk. 1. Formanden vælges blandt foreningens medlemmer for
3 år af det nyvalgte repræsentantskab på dets konstituerende
møde.
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Stk. 2. Formanden er, som ansvarlig for koordinering af foreningens samlede virksomhed, berettiget til at give møde i alle
bestyrelser, udvalg m.v. i foreningen.
Stk. 3. Formanden kan ikke under sin funktionsperiode have
andre tillidsposter i foreningen end de, som er en følge af hans
funktion som formand.
§ 14. Ansattes Råd
Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter Ansattes Råd, der under
ansvar over for Hovedbestyrelsen har ansvar for en række opgaver vedrørende:
• Løn-, ansættelses- og pensionsforhold for alle medlemmer.
• Arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljøforhold
for medlemskategorierne 2 og 4.
Stk. 2. Ansattes Råd består af en formand og 6 andre medlemmer.
Formanden for Ansattes Råd vælges af Hovedbestyrelsen på
dennes konstituerende møde. Formanden skal tilhøre medlemskategori 2 og være erhvervsaktiv på valgtidspunktet.
Hovedbestyrelsen vælger på sit konstituerende møde yderligere 6 medlemmer samt suppleanter fra medlemskategori 2
og 4.
IDA Offentlig og IDA Privat udpeger hver en talsperson uden
stemmeret samt en suppleant herfor. De skal til enhver tid
være medlemmer af bestyrelsen for henholdsvis IDA Offentlig
og IDA Privat.
Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Ansattes Råd.
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Stk. 3. Formanden for Ansattes Råd deltager i Hovedbestyrelsens møder som talsperson uden stemmeret.
Stk. 4. Ansattes Råd har ansvar for følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indstiller til Hovedbestyrelsen rammer og budget inden for
Ansattes Råds område samt bidrag til Dispositionsfonden.
Indstiller til Hovedbestyrelsen forslag til politik vedrørende
løn-, ansættelses-, pensions-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljøforhold.
Fastlægger retningslinjer for udbetalinger fra Dispositionsfonden.
Fastlægger rammerne for IDA Offentlig og IDA Privat.
Fastlægger rammerne for tillidsrepræsentantuddannelsen.
Fastlægger rammerne for løn-, ansættelses-, pensions-, arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet.
Fastlægger minimallønnen.
Fastlægger overenskomstkrav og godkender overenskomstresultater samt beslutter eventuel konflikt.

Stk. 5. Beslutning om iværksættelse af konflikt kræver kvalificeret flertal, hvor mindst 5 af mødets stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 6. Ansattes Råd har forhandlingsretten for løn- og ansættelsesmæssige vilkår. Ansattes Råd kan indgå aftaler om hel
eller delvis overdragelse af forhandlingsretten til en hovedorganisation (forhandlingsaftaler). Sådanne aftaler er ikke omfattet af bestemmelsen i vedtægternes § 22, stk. 6.
Stk. 7. De offentligt ansatte medlemmer i medlemskategori 2
organiseres i IDA Offentlig.
De privat ansatte medlemmer i medlemskategori 2 organiseres i IDA Privat.
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IDA Offentlig og IDA Privat har under ansvar over for Ansattes
Råd til formål at varetage de ansættelses- og lønmæssige interesser for medlemmerne.
Stk. 8. Vedtægter for IDA Offentlig og IDA Privat fastsættes og
godkendes af Ansattes Råd.
Stk. 9. IDA Offentlig og IDA Privat skal have mulighed for at
afgive indstilling, inden Ansattes Råd træffer beslutning i en
sag, der alene vedrører deres medlemmer.
Stk. 10. Ansattes Råd kan inden for sit område tildele IDA Offentlig og IDA Privat yderligere kompetence i konkrete spørgsmål.
§ 15. Udvalg
Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og
fastsætter dets kommissorium.
Stk. 2. Forretningsudvalget sammensættes af foreningens formand, som er Forretningsudvalgets formand, af næstformanden samt af 4 øvrige medlemmer valgt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov til
at varetage opgaver for og med reference til Hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen udpeger formand og medlemmer til
øvrige udvalg under Hovedbestyrelsen.
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§ 16. Afstemninger, valg, valgperioder,
funktionsperioder og suppleringsvalg
Stk. 1. Medmindre andet er anført, gennemføres afstemninger
og valg i overensstemmelse med bestemmelserne i Afstemnings- og valgvedtægt.
Stk. 2. Ved alle valg og udpegninger gælder, at der kan ske
valg/udpegning, således at den sammenhængende funktionsperiode højst bliver 6 år, jf. dog stk. 3 og 4. Tilsvarende gælder
ved udpegning til eksterne repræsentationer, idet der dog ved
udpegning til 4-årige funktionsperioder kan foretages udpegning til to sammenhængende perioder.
Stk. 3. Ved valg til Repræsentantskabet og ved valg af tillidsrepræsentanter, VG/AC-bestyrelser mv. på medlemmernes arbejdspladser gælder begrænsningen ikke.
Stk. 4. Besættes et mandat i utide ved suppleantindtræden eller suppleringsvalg efter, mere end halvdelen af valgperioden
er gået medregnes denne periode ikke i den samlede funktionsperiode, jf. stk. 2.
Besættes et mandat i utide ved suppleantindtræden eller suppleringsvalg, før halvdelen af valgperioden er gået, indgår perioden som en del af den samlede maksimale funktionsperiode, jf. stk. 2.
Stk. 5. I de medlemsvalgte forsamlinger er der som hovedregel 3-årige valgperioder. For den enkelte forsamling kan det
dog besluttes, at valgperioden skal være 2 eller i særlige tilfælde 1 år.
Valgperioden for kritiske revisorer er på 1 år. For Repræsentantskabets kritiske revisorer er valgperioden dog 3 år.
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Stk. 6. Repræsentantskabet kan bestemme, hvor begrænsningen i stk. 2 ikke skal gælde, og Hovedbestyrelsen kan
undtagelsesvis i konkrete tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 2.
Stk. 2. kan ikke fraviges for IDAs formand, Hovedbestyrelse
og Ansattes Råd.
Stk. 7. Ved alle valg i IDA, bortset fra valg på arbejdspladser,
jf. stk. 3 gælder, at hvis en formand for en enhed ikke kan genvælges som formand, fordi den sammenhængende funktionsperiode på 6 år er nået, kan den pågældende først stille op til
bestyrelses- eller suppleringsvalg i den enhed, for hvilken pågældende var formand, ved næste ordinære valgperiode.
Tilsvarende kan et medlem af en enhed, der grundet genvalgsreglen er afskåret fra at stille op til valg i enheden, ikke
vælges som suppleant før næste ordinære valg for enheden.
Længden på en udeperiode svarer til enhedens ordinære valgperiode.
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IV. Regioner
§ 17. Regioner
Stk. 1. Hver region ledes af et regionsråd.
Inden for regionens geografiske område kan der oprettes lokale afdelinger og fagtekniske udvalg. Lokale afdelingers
navne og geografiske område skal fremgå af vedtægten for
den relevante region.
Stk. 2. Regionen skal under ansvar over for Hovedbestyrelsen
fungere som en lokal enhed, der varetager foreningens lokale,
medlemsrettede og samfundsvendte aktiviteter og virker samlende og koordinerende for foreningens aktiviteter inden for regionens område.
Regionen skal virke for hele foreningens formål, herunder især
for at:
•
•
•
•
•

•
•

Give medlemmerne et aktivt tilhørsforhold til foreningen
gennem kollegiale tilbud og servicetilbud.
Virke for det fagtekniske, arbejdsmæssige og kollegiale arbejde.
Stimulere dannelsen af netværk mellem medlemmerne.
Udvikle og gennemføre medlemsaktiviteter samt koordinere aktiviteter i samarbejde med IDAs øvrige udvalg og
bestyrelser.
Indgå som samarbejdspartner for IDAs øvrige udvalg og
bestyrelser i udvikling og implementering af IDAs politikker
og indsatsområder, herunder også på Ansattes Råds område.
Medvirke til at pleje kontakten til det lokale erhvervsliv, studenterorganisationerne og uddannelsesstederne.
Varetage IDAs regionale informationsvirksomhed.
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Stk. 3. Repræsentantskabet udarbejder rammevedtægter for
regioner og afdelinger.
Hver region og hver lokal afdeling udarbejder selv sine vedtægter, som skal være i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende love og vedtægter for foreningen. Vedtægterne
godkendes af Hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Den enkelte region skal have mulighed for at afgive
indstilling, inden der træffes beslutning i Hovedbestyrelsen eller Repræsentantskabet i en sag, der alene vedrører regionens medlemmer.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere mål og rammer for regionernes arbejde gennem en årlig mål- og rammestyringsaftale med den enkelte region. Hovedbestyrelsen kan
tildele regionerne yderligere kompetence i konkrete spørgsmål.

V. Fagteknik
§ 18. Fagtekniske enheder (selskaber og udvalg)
Stk. 1. Medlemmerne kan med godkendelse af Hovedbestyrelsen danne fagtekniske selskaber inden for et afgrænset fagligt område, som under ansvar over for Hovedbestyrelsen har
til formål at varetage foreningens fagtekniske aktiviteter inden
for sit område.
Der kan ikke oprettes fagtekniske enheder, der omfatter
samme faglige og regionale område.
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Stk. 2. De fagtekniske enheder skal virke for foreningens formål ved, bl.a. gennem arrangementer og møder som konferencer, kurser, foredrag, ekskursioner, studiekredse og på anden måde, at give medlemmer med fælles fagtekniske interesser lejlighed til at holde sig ajour med og præge udviklingen inden for deres specifikke fagtekniske område.
De fagtekniske enheder skal inden for deres faglige område
virke for medlemmernes efteruddannelse og kompetenceudbygning.
De fagtekniske enheder, der ikke refererer til en region, kan
gennemføre aktiviteter i hele landet.
Enhedernes regionale fagtekniske aktiviteter koordineres med
de relevante regioner.
Stk. 3. Repræsentantskabet udarbejder rammevedtægter for
de fagtekniske selskaber.
En fagteknisk enhed kan opnå status af selskab efter de af
Hovedbestyrelsen nærmere fastsatte kriterier.
Disse fagtekniske selskaber udarbejder selv sine vedtægter,
som skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og vedtægter for foreningen. Vedtægterne godkendes af Hovedbestyrelsen.
Øvrige fagtekniske enheder oprettes med godkendelse af den
relevante region eller af Hovedbestyrelsen. Disse fagtekniske
enheder har ikke egne vedtægter, men fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Fagtekniske enheder, der ikke har status af selskab,
refererer til en region. I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen
godkende, at en sådan enhed refererer til Hovedbestyrelsen.
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Stk. 5. Medlemskredsen for en fagteknisk enhed omfatter de
af foreningens medlemmer, der har udtrykt ønske herom.
Personer, der ikke er medlem af foreningen, og som har særlig viden om eller tilknytning til det pågældende område, kan
optages som medlem af de fagtekniske enheder mod betaling
af et kontingent, der fastsættes af Hovedbestyrelsen.
De fagtekniske enheder kan også optage erhvervsvirksomheder og institutioner som medlemmer. Firmakontingentet fastsættes af enheden. Hovedbestyrelsen fastsætter et minimumskontingent for firmamedlemskab.
En ingeniør, der er optagelsesberettiget i foreningen i henhold
til § 4, stk. 3, og som ikke er medlem af foreningen, kan ikke
blive medlem af en fagteknisk enhed eller som en del af et firmamedlemskab deltage i IDAs arrangementer.
Stk. 6. Det enkelte fagtekniske selskab skal have mulighed for
at afgive indstilling, inden Hovedbestyrelsen træffer beslutning
i en sag, der alene vedrører selskabets medlemmer.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere rammer for
de fagtekniske selskabers arbejde gennem en årlig mål- og
rammestyringsaftale med det enkelte selskab. Endvidere indgås en årlig mål- og rammestyringsaftale med de i stk. 4 anførte enheder, der har reference til Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan tildele fagtekniske selskaber yderligere
kompetence i konkrete spørgsmål.
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VI. Økonomiske forhold
§ 19. Kontingent, budget og regnskab
Stk. 1. Repræsentantskabet fastsætter på grundlag af indstilling fra Hovedbestyrelsen foreningens budgetter og kontingentets størrelse.
Stk. 2. De nærmere regler for kontingentets fastsættelse, opkrævning m.v. fremgår af IDAs kontingentvedtægt.
Stk. 3. Repræsentantskabet vælger af sin midte på Repræsentantskabets konstituerende møde 3 kritiske revisorer for en
periode af 3 år. På repræsentantskabsmødet i 2. kvartal vælges en statsautoriseret revisor for foreningen for ét år ad gangen. En kritisk revisor kan ikke samtidig være medlem af eller
suppleant til Hovedbestyrelsen eller Ansattes Råd. Et tidligere
medlem af Hovedbestyrelsen eller Ansattes Råd kan ikke vælges som kritisk revisor i den første valgperiode efter sin fratræden.
Stk. 4. Det reviderede og af Repræsentantskabet godkendte
regnskab for foreningen skal være tilgængeligt for foreningens
medlemmer, og oplysninger herom skal hvert år offentliggøres
straks efter regnskabets godkendelse.
Stk. 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 6. Foreningens regnskab skal overholde bestemmelserne
i årsregnskabslovens afsnit I-IV.
Stk. 7. Foreningen kan i regnskabet optage forskellige reservefonde under egenkapitalen. I den udstrækning disse ikke er
reguleret af årsregnskabslovens bestemmelser (afsnit I-IV)
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fastsætter Repræsentantskabet retningslinjer for den pågældende reservefond, herunder anvendelsen af denne.
Stk. 8. Foreningen kan oprette fonde. Repræsentantskabet
beslutter, i hvilket omfang medlemmerne skal yde bidrag til en
fond.
Kun medlemmer af medlemskategorierne 2 og 4 kan pålægges at betale til konfliktfonde.
Stk. 9. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for
ydelse af kompensation til personer med særlige opgaver i forbindelse med varetagelsen af foreningens interesser.

§ 20. Tegningsregler
I tilfælde, hvor foreningens underskrift er nødvendig, kan
denne med bindende virkning gives af formanden sammen
med 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.
§ 21. Foreningens administration og lokaler
Stk. 1. Hovedbestyrelsen ansætter en direktør for foreningen,
som over for Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens
administration.
Stk. 2. Oprettelse, nedlæggelse og placering af domiciler afgøres af Repræsentantskabet.
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VII. Lov- og vedtægtsændringer
§ 22. Lovændringer
Stk. 1. Ændringer i nærværende lov skal vedtages af Repræsentantskabet med kvalificeret flertal, hvor forholdet mellem jaog nej-stemmer skal være mindst 2:1. En således vedtaget
lovændring kan dog inden 14 dage af mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet eller af
mindst 3 % af de stemmeberettigede medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark begæres sendt til urafstemning blandt
samtlige stemmeberettigede medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark til afgørelse ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Forslag til ændring af nærværende lov, der tager sigte
på en fusion af foreningen med andre organisationer, skal
vedtages på et repræsentantskabsmøde med kvalificeret flertal, hvor forholdet mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst
2:1, samt vedtages med kvalificeret flertal ved en efterfølgende, skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede
medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark, hvor forholdet
mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst 3:2.
Stk. 3. Forslag til ændring af nærværende lov, der stilles af
foreningens medlemmer, skal være foreningens hovedkontor i
hænde senest 3 måneder før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4. Ethvert rettidigt indgivet forslag vedrørende ændringer i
nærværende lov skal behandles i Hovedbestyrelsen, forinden
det med dennes indstilling forelægges til afgørelse på det
førstkommende ordinære møde i Repræsentantskabet efter
forslagets indgivelse.
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Stk. 5. Ændringsforslag til de paragraffer, som de fremsatte
forslag omfatter, kan behandles på samme repræsentantskabsmøde.
Stk. 6. Foreningen kan kun indgå kompetenceafgivende aftaler med længere opsigelsesvarsler end ét år, hvis det er tiltrådt
med kvalificeret flertal i Repræsentantskabet, hvor forholdet
mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst 2:1. En sådan
beslutning kan dog inden 14 dage af mindst en fjerdedel af de
stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet begæres sendt til urafstemning.
§ 23. Urafstemning
Reglerne for urafstemninger om forhold, der vedrører foreningens medlemmer, er fastsat i IDAs afstemnings- og valgvedtægt.
§ 24. Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når et forslag herom vedtages på et repræsentantskabsmøde med kvalificeret flertal,
hvor forholdet mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst 2:1
samt vedtages med kvalificeret flertal ved en efterfølgende,
skriftlig urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark, hvor mindst 25 % af
de stemmeberettigede skal stemme for forslaget, og hvor forholdet mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst 3:1.
Stk. 2. Vedtages opløsning, skal foreningens midler anvendes
til oprettelse af et legat til støtte for unge under teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
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§ 25. Ikrafttræden
Nærværende lov træder i kraft 1. januar 2001.

§ 26. Overgangsbestemmelser
Stk. 1. For medlemmer af valgte organer, hvor der er genvalgsbegrænsning, og hvor valgperioder er ændret fra 2-årige
til 3-årige eller fra 3-årige til 2-årige valgperioder, kan genvalg
finde sted, såfremt den sammenhængende funktionstid ikke
overstiger 7 år.
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Vedtægt for tilsluttede foreninger
og komiteer
§ 1. Formål
Foreninger og komiteer der, i kraft af de formål de varetager,
har en naturlig forbindelse med Ingeniørforeningen i Danmark,
og hvori medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark er optagelsesberettigede, kan efter anmodning herom anerkendes
som tilsluttet forening eller komite.
§ 2. Medlemsforhold
Stk. 1. Det er en forudsætning for anerkendelse af en tilsluttet
forening eller komite, at de af dens medlemmer, der er optagelsesberettigede i Ingeniørforeningen i Danmark, til stadighed er medlemmer heraf.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående stk. 1.
§ 3. Anerkendelse
Stk. 1. Anerkendelse som tilsluttet forening eller komite meddeles af Hovedbestyrelsen, der samtidig skal godkende den
tilsluttede forenings eller komites vedtægter. Repræsentantskabet orienteres på førstkommende møde.
Stk. 2. En tilsluttet forening eller komite kan ikke uden Hovedbestyrelsens godkendelse ændre sine vedtægter. Repræsentantskabet orienteres om godkendte vedtægtsændringer på
førstkommende møde.
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Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan tilbagekalde anerkendelse af en
tilsluttet forening eller komite med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Repræsentantskabet orienteres på
førstkommende møde.
Stk. 4. Tilsluttede foreninger og komiteer kan opkræve særkontingent hos deres medlemmer.
§ 4. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt skal ske i overensstemmelse med § 22, stk. 1 i Lov for Ingeniørforeningen i Danmark.
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Afstemnings- og valgvedtægt
Nedenstående generelle regler og særlige bestemmelser gælder for valg og afstemninger i Ingeniørforeningen i Danmark,
hvis ikke andre regler udtrykkeligt er fastsat i Lov og vedtægter.

I. Generelle bestemmelser
§ 1. Mødeansvarlig
For samtlige valg og afstemninger i Ingeniørforeningen i Danmark udpeges i hvert enkelt tilfælde en ansvarlig person – eller et valgudvalg – under hvis ledelse og ansvar valget eller afstemningen gennemføres. Tvivlsspørgsmål vedrørende valgresultatet afgøres af den ansvarlige.
§ 2. Beslutningsdygtighed
Stk. 1. Enhver forsamling i foreningen er beslutningsdygtig,
hvis den er lovligt indkaldt, og når over halvdelen af forsamlingens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2. Generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige, hvis
de er lovligt indkaldt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 3. Skriftlig og hemmelig afstemning
Personvalg afgøres principielt ved skriftlige og hemmelige afstemninger, mens andre afstemninger principielt er åbne.
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§ 4. Personvalg
Stk. 1. Valg af én person.
Stk. 1.1. Er der kun opstillet én kandidat, anses den pågældende for valgt uden afstemning.
Stk. 1.2. Er der opstillet mere end én kandidat, stemmes der i
første omgang om samtlige kandidater, idet hvert stemmeberettiget medlem af forsamlingen kan afgive én stemme. Opnår
en kandidat herved flere stemmer end samtlige andre kandidater tilsammen, er vedkommende valgt. I modsat fald udgår
den kandidat, der har opnået færrest stemmer, hvorefter der
stemmes på ny, indtil valg har fundet sted.
I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 2. Valg af mere end én person ad gangen.
Stk. 2.1. Valg på generalforsamlinger.
20 pct. af de fremmødte stemmeberettigede kan forlange listevalg, jf. stk. 2.2.
Er der kun opstillet samme antal kandidater, som der er ledige
mandater, anses de pågældende for valgt uden afstemning.
Er der opstillet flere kandidater, end der er ledige mandater,
afholdes der skriftlig afstemning, hvor hvert stemmeberettiget
medlem kan afgive lige så mange stemmer, som der er ledige
mandater. Det enkelte medlem kan kun afgive én stemme på
en given kandidat.
De kandidater, der opnår størst stemmetal, anses for valgt. I
tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
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Stk. 2.2. Valg i andre forsamlinger end på generalforsamlinger
Valget foregår ved forholdstalsvalg på lister (valggrupper),
med mindre andet udtrykkeligt er bestemt i Lov og vedtægter
for Ingeniørforeningen i Danmark. Ved valget kan 2 eller flere
lister indgå listeforbund. Hvert stemmeberettiget medlem kan
afgive én stemme, enten som en stemme på en person eller
på en liste.
For forholdstalsvalg på lister gælder følgende regler:
a)

En liste kan indeholde et eller flere navne. Kandidaterne
på en liste kan opstilles sideordnet eller prioriteret. Ved
valg til Repræsentantskabet og valg på generalforsamlinger, hvor der anvendes listevalg, kan en person ikke opstilles på mere end én liste.

b)

Efter opgørelse af antallet af afgivne stemmer, inkl. personlige stemmer, på de foreliggende lister, fordeles mandaterne mellem listerne efter følgende regel:
Antallet af stemmer på hver liste deles med tallene 1, 2, 3
osv.
De således fremkomne kvotienter ordnes efter størrelse,
og listerne får mandater i den herved fremkomne rækkefølge.
Når en liste er udtømt, udgår dens kvotienter derefter af
rækken.
Hvor mandatfordelingen mellem 2 lister ikke kan afgøres
på grund af lige store kvotienter, afgøres de pågældende
kvotienters indbyrdes rækkefølge ved lodtrækning.

c)

Hvis der er indgået listeforbund mellem 2 eller flere lister,
indgår listeforbundet som en enkeltliste ved fordelingen af

26. maj 2018

IDAs lov og vedtægter

det samlede mandattal under regel b). Det mandattal,
som listeforbundet således opnår, fordeles mellem listeforbundets lister ved en gentagen anvendelse af regel b),
idet listerne nu optræder enkeltvis.
d)

Ved afstemningen kan der afgives personlige stemmer.
For sideordnet opstillede lister gælder, at de personer,
der har fået flest stemmer, er valgt.

For prioriteret opstillede lister gælder, at de personer, der får
flere personlige stemmer end halvdelen af det tal, der fremkommer ved at dele listens stemmer med listens opnåede
mandattal, er valgt i den rækkefølge, der følger af deres stemmetal. Eventuelle øvrige mandater besættes fra listen i den
oprindelige rækkefølge.
§ 5. Afstemninger i øvrigt
Stk. 1. Almindelig stemmeflerhed: Hvor intet andet er bestemt,
træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed efter
følgende regler:
a)

Såfremt der kun foreligger ét forslag, er dette forslag
vedtaget, når det får flere stemmer for end imod, uanset
om stemmerne for forslaget ikke udgør et flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.
I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.

b)

Såfremt der foreligger mere end 1 forslag, afgør mødelederen, i hvilken rækkefølge der skal stemmes om
hvert enkelt forslag.
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Stk. 2. Kvalificeret flertal:
a)

Når en afgørelse skal træffes ved kvalificeret flertal,
kræves til vedtagelse, hvor ikke andet er bestemt, at forholdet mellem ja- og nej-stemmer skal være mindst 2:1,
og at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede stemmer for forslaget.

b)

Opnår et forslag ikke det nødvendige flertal, kan mødelederen dog forsøge, om der gennem en ny afstemning
kan opnås det nødvendige flertal.

c)

Såfremt der foreligger mere end ét forslag, afgør mødelederen, i hvilken rækkefølge der skal stemmes om
hvert enkelt forslag.

§ 6. Valgbarhed
Stk. 1. Ved valg er ethvert stemmeberettiget medlem af den
pågældende enhed valgbar, hvor intet andet er bestemt.
Stk. 2. Ud over de eventuelle særlige bestemmelser om valgbarhed kræves, at de foreslåede personer er villige til at modtage valg og tiltræder, at IDA offentliggør navn og e-mail på
IDAs hjemmeside i henhold til Hovedbestyrelsens retningslinjer herfor. Det påhviler forslagsstillerne at godtgøre dette og
mødelederen at sikre sig dokumentation herfor.
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for denne offentliggørelse efter retningslinjer fastsat af Hovedbestyrelsen.
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II. Særlige bestemmelser
§ 7. Valg af Repræsentantskab
Stk. 1. Når der skal afholdes valg, bekendtgør Hovedbestyrelsen i Ingeniøren og på IDAs hjemmeside senest i januar måned i valgåret, at der afholdes valg til Repræsentantskabet, og
at opstilling af lister kan ske i overensstemmelse med IDAs til
enhver tid gældende Afstemnings- og valgvedtægt. I bekendtgørelsen af valget angives deadline og metode for opstilling af
lister.
Stk. 2. Repræsentantskabet nedsætter et valgudvalg bestående af 7 medlemmer. Valgudvalget har ansvaret for valgets
afvikling, herunder betegnelsen for de opstillede lister, regler
for anmeldelse af lister, regler for anvendelse af Ingeniøren,
stillingtagen til eventuelle sanktionsspørgsmål, udarbejdelse af
afstemningsmateriale m.v.
Stk. 3. Afstemningsperioden placeres i tidsrummet fra tidligst
25. marts til senest 5. maj. Afstemningsperioden fastlægges
af Repræsentantskabet. Den skal have en varighed af mindst
16 dage.
Stk. 4. Der vælges 65 stemmeberettigede medlemmer af Repræsentantskabet, hvoraf 45 medlemmer vælges på regionsmandater og 16 på tillægsmandater af og blandt medlemmerne i medlemskategorierne 2 Ansatte, 3 Selvstændige og 4
Pensionister.
Disse 61 medlemmer af Repræsentantskabet vælges og indtræder i Repræsentantskabet i henhold til bestemmelserne i
stk. 5-12.
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De resterende 4 medlemmer af Repræsentantskabet vælges
af og blandt medlemmerne i medlemskategori 1. Studiemedlemmer i henhold til bestemmelserne i stk. 13-14.
Stk. 5. Antal regionsmandater tillægges regionerne i forhold til
deres medlemstal i medlemskategorierne 2, 3 og 4 pr. 1.
marts i valgåret, dog således at hver region er berettiget til
mindst to regionsmandater.
Stk. 6. Forslag til lister kan fremsættes af et stemmeberettiget
medlem i medlemskategori 2, 3 eller 4 (listeanmelder) på
vegne af mindst 15 stemmeberettigede medlemmer i medlemskategori 2, 3 eller 4, der bekræfter, at de anbefaler opstillingen af eller kandiderer på den pågældende liste.
Stk. 7. Opstilling af lister til repræsentantskabsvalg finder sted
således:
a)
b)
c)

d)

Listen opstiller en eller flere kandidater i mindst én
region.
Regionsmandaterne vælges på grundlag af de opstillede lister og de afgivne stemmer i den enkelte region.
En liste kan kun få andel i tillægsmandaterne, hvis den
– ud over opstilling i mindst én region – anmelder en
landsdækkende tillægsmandatliste.
Ved valget kan 2 eller flere lister indgå valgforbund.

Stk. 8. Valgbare på regionslisterne er kun de medlemmer i
medlemskategori 2, 3 eller 4, der har deres tilhørsforhold i den
pågældende region, ligesom kun disse er stemmeberettigede i
regionen. Valgbare på en landsdækkende liste er kun kandidater, der er blevet opstillet på en regionsliste.
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Stk. 9. Det fastlagte antal regionsmandater i Repræsentantskabet fra en region tildeles listerne i forhold til deres opnåede
stemmetal i den pågældende region efter reglerne i § 4, stk. 2.
Stk. 10. Tillægsmandaterne tildeles listerne således, at listerne repræsenteres i Repræsentantskabet i forhold til de på
landsplan opnåede stemmetal, idet antallet af en listes tillægsmandater beregnes som forskellen mellem det samlede antal
mandater, listen får i Repræsentantskabet, og listens samlede
antal regionsmandater. Største brøks metode anvendes.
Stk. 11. Tillægsmandaterne tages i rækkefølge fra den pågældende landsdækkende liste. Hvis én af kandidaterne i forvejen
er indvalgt på et regionsmandat, udgår den pågældende af
rækkefølgen på den landsdækkende liste.
Stk. 12. Suppleanter for regionsmandater – i samme antal
som antallet af regionsmandater – indtræder i den ved valget
opnåede rækkefølge på den pågældende regionsliste. Suppleanter for en regionsliste, der er udtømt samt suppleanter for tillægsmandater, tages fra listens landsdækkende liste.
Stk. 13. Studenterorganisationer ved alle uddannelsesinstitutioner kan i fællesskab inden 1. oktober året inden et valgår ansøge Hovedbestyrelsen om, at de samlet kan udpege 4 medlemmer til Repræsentantskabet med tilhørende suppleanter
uden afholdelse af valg. Fremsendte ansøgning skal indeholde beskrivelse af, hvordan udpegningen vil foregå, herunder hvordan det sikres, at alle studenterorganisationer er inddraget og kan godkende udpegningen.
Hovedbestyrelsen fremlægger ansøgningen til godkendelse
for Repræsentantskabet på Repræsentantskabets ordinære
møde i 4. kvartal i året inden et valgår.
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Hovedbestyrelsen oplyser i forbindelse med bekendtgørelsen
af valget i henhold til stk.1, hvorvidt Repræsentantskabet har
godkendt ansøgningen, eller hvorvidt der afholdes et landsdækkende skriftligt valg for medlemmer af medlemskategori 1.
Navnene på de 4 udpegede medlemmer til Repræsentantskabet med tilhørende suppleanter skal være Valgudvalget i
hænde inden valg i henhold til bestemmelserne i stk. 5-12 afsluttes.
Såfremt der skal afholdes valg af 4 medlemmer med tilhørende suppleanter for medlemskategori 1, sker det i henhold til
bestemmelsen i stk. 14.
Stk. 14. Forslag til lister kan fremsættes af et stemmeberettiget medlem i medlemskategori 1 (listeanmelder) på vegne af
mindst 15 stemmeberettigede medlemmer i medlemskategori
1, der bekræfter, at de anbefaler opstillingen af eller kandiderer på den pågældende liste.
Der vælges 4 medlemmer til Repræsentantskabet med tilhørende suppleanter ved et landsdækkende skriftligt valg efter
reglerne om forholdstalsvalg på lister i § 4 stk. 2.2. Stemmeret
har samtlige medlemmer i medlemskategori 1.
Ved valget kan 2 eller flere lister indgå valgforbund.
Stk. 15. Et medlem af Repræsentantskabet fra medlems-kategori 1, der overgår til medlemskategori 2, 3 eller 4 kan fortsætte som medlem af Repræsentantskabet for resten af valgperioden.
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§ 8. Regler for urafstemninger
Stk. 1. Til at forestå urafstemninger vælges et afstemningsudvalg bestående af en formand og 4 medlemmer valgt af Repræsentantskabet på dettes konstituerende møde. Valgperioden er 3 år. Genvalg er tilladt.
Stk. 2. Når urafstemning skal foretages, påhviler det afstemningsudvalget at kommunikere det forslag, hvorom der skal
stemmes til foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Afstemningsudvalget fastlægger de nærmere regler for afstemningens afvikling.
Stk. 3. En urafstemning skal iværksættes senest 4 uger efter
det tidspunkt, hvor krav herom modtages.
Afstemningen er mærket ”Urafstemning” og skal være besvaret senest 10 dage fra henvendelsen herom for at være rettidigt besvaret.
Stk. 4. Stemmerne må kun tilgå afstemningsudvalget, og dette
har tavshedspligt med hensyn til de enkelte medlemmers
stemmeafgivning.
Stk. 5. Afstemningsudvalget samles til møde senest 3 dage
efter afstemningens afslutning.
På dette møde skal udvalget opgøre udfaldet af afstemningen
og meddele dette skriftligt til Hovedbestyrelsen, der snarest
muligt offentliggør resultatet i Ingeniøren og på IDAs hjemmeside. Dette mødes dato regnes for den pågældende afgørelses dato.
Vedrørende urafstemningen optages en protokol, der underskrives af udvalgets medlemmer, hvorefter stemmerne slettes.
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Stk. 6. Nærværende bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved urafstemninger i henhold til de enkelte afdelingers
eller gruppers vedtægter, dersom der i de pågældende vedtægter er henvist hertil. I disse tilfælde kan afstemningsudvalget dog bemyndige et underudvalg, bestående af medlemmer
af afstemningsudvalget eller sekretariatet, til på udvalgets
vegne at forestå afstemningen.
§ 9. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt skal ske i overensstemmelse med § 22, stk. 1 i Lov for Ingeniørforeningen i Danmark.
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Kontingentvedtægt
§ 1. Kontingentopkrævningen
Stk. 1. Kontingentet forfalder ved kalenderårets begyndelse
og kan efter det enkelte medlems ønske opkræves helårligt eller kvartalsvis. Repræsentantskabet fastsætter den procentuelle størrelse af en eventuel rabat ved helårsbetaling.
Stk. 2. Kontingentopkrævning udsendes til medlemmerne senest den 10. i hver kvartalsmåned. Kontingentet skal for at
være rettidigt betalt være indbetalt senest den 5. i den efterfølgende måned.
Stk. 3. Et medlem, som trods påkrav ikke har betalt opkrævede kontingenter senest et halvt år efter opkrævningen, kan
efter beslutning i Hovedbestyrelsen slettes som medlem af foreningen. Sletning skal ske, såfremt kontingentet ikke er betalt
ét år efter påkrav.
Stk. 4. Et helårsbetalende medlem, som ikke har betalt helårsopkrævningen 5. februar, fortaber rabatten og overføres til
kvartalsbetaling for det aktuelle år.
Stk. 5. Kontingentrestancer skal – medmindre fordringen er
åbenlyst uerholdelig – inddrives ved inkasso.
Stk. 6. Et medlem, der er slettet med restance, kan kun genoptages mod betaling af denne restance. Hovedbestyrelsen
kan beslutte at acceptere en afdragsordning for restancen i
forbindelse med genoptagelse.
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§ 2. Kontingentkategorier
Stk. 1. Der skelnes mellem følgende geografiske kontingentkategorier:
•
•
•

Indlandsmedlemmer. Herved forstås medlemmer, der er
bosat og/eller arbejder i Danmark.
Grønlandsmedlemmer. Herved forstås medlemmer, der er
bosat og/eller arbejder i Grønland.
Udlandsmedlemmer. Herved forstås medlemmer, der midlertidigt eller permanent er bosat og/eller arbejder i udlandet, ekskl. Grønland.

Et medlem, der er bosat umiddelbart uden for Danmarks
grænser, men som arbejder i Danmark, regnes for indlandsmedlem.
Stk. 2. For medlemskategorierne 2 Ansatte og 3 Selvstændige
skelnes mellem følgende kontingentkategorier, der giver mulighed for nedsat kontingent:
•
•
•
•
•
•

Ledighed. Ledighedskontingent gives for højst 3 måneder
ad gangen.
Aftjening af værnepligt, hvad enten der er tale om militær
eller civil værnepligt. Nedsat kontingent bevilges for den
forventede værnepligtsperiode.
Orlov, hvor indtægten er på dagpengeniveau eller derunder.
Medlemmer, der er ansat i og/eller har dagligt arbejdssted i
udlandet, og for hvis ansættelsesforhold dansk lovgivning
eller overenskomst ikke finder anvendelse.
Officerer, som IDA ikke har forhandlingsret for.
Medlemmer, der midlertidigt eller permanent er ude af ingeniør/akademikererhverv af andre årsager end ledighed eller
pensionering/efterløn.
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•

Medlemmer, der har medlemskab i en anden forening, der
varetager medlemmets løn- og ansættelsesforhold under
en overenskomst.

Stk. 3. Pensionistkontingent har virkning fra det kvartal, der
følger umiddelbart efter det tidspunkt, hvor det er meddelt foreningen, at retten hertil er indtrådt.
Stk. 4. For studiemedlemmer kan der aftales særlige kontingentordninger.
Stk. 5. Æresmedlemmer betaler ikke kontingenter.
Stk. 6. Under særlige forhold kan Hovedbestyrelsen eller den
administrative enhed, som Hovedbestyrelsen har bemyndiget
hertil, bevilge en midlertidig kontingentnedsættelse for et medlem eller en gruppe af medlemmer. Hovedbestyrelsen træffer
afgørelse om størrelse af kontingentnedsættelsen. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for midlertidig kontingentnedsættelse.
§ 3. Nydimitterede
Nydimitterede medlemmer, som har været studiemedlem,
overgår til ordinært kontingent fra den førstkommende måned
efter dimissionstidspunktet.

Side 45

§ 4. Meddelelsespligt
Stk. 1. Ethvert medlem har pligt til at give meddelelse til foreningen, når forudsætningerne for placering i en kontingentkategori ikke længere er til stede. Meddelelsen får økonomisk
virkning fra det kvartal, der følger umiddelbart efter det tidspunkt, hvor det er meddelt foreningen.
Stk. 2. I de tilfælde, hvor der er givet tidsbegrænset placering i
en kontingentkategori, sker overførsel til ordinært kontingent
automatisk ved tidsfristens udløb, såfremt medlemmet ikke af
egen drift dokumenterer, at forudsætningerne stadig er til
stede.
§ 5. Særlige bestemmelser
Stk. 1. Under særlige omstændigheder kan Repræsentantskabet beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært
kontingent for samtlige medlemmer eller visse medlemsgrupper og træffe beslutning om dette kontingents størrelse.
Stk. 2. Tilsluttede foreninger og komiteer kan opkræve særkontingent hos deres medlemmer.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder
taler for det, tillade et fagteknisk selskab:
•
•

At opkræve et særkontingent til særlig administrativ bistand, fx til at styrke et selskabs aktivitets- og kvalitetsniveau.
At udgive et medlemsblad for selskabets medlemmer og
herfor opkræve et kontingent, der dækker omkostningerne
ved udgivelsen.
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I forbindelse med en sådan tilladelse fastsætter Hovedbestyrelsen de nærmere betingelser.
Stk. 4. I forbindelse med gæstemedlemskabsaftaler kan Hovedbestyrelsen beslutte en midlertidig kontingentnedsættelse/et særligt kontingent, herunder træffe beslutning om
dette kontingents størrelse.
§ 6. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt skal ske i overensstemmelse med § 22, stk. 1 i Lov for Ingeniørforeningen i Danmark.
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Bilag 1 til
Lov for Ingeniørforeningen i Danmark, jf. § 5, stk. 2.
Afgrænsningen mellem
IDAs medlemskategorier
Medlemskategori 1 omfatter
Studiemedlemmer.
Til denne medlemskategori hører studerende ved uddannelser, hvorfra kandidater automatisk kan optages som medlemmer af IDA.
Medlemskategori 2 omfatter
Ansatte.
Til denne medlemskategori hører følgende medlemsgrupper,
hvor IDA varetager de løn- og ansættelsesmæssige interesser:
•
•
•
•

•

Alle offentligt ansatte medlemmer, herunder statsansatte,
kommunalt ansatte og ansatte i regionerne.
Privat ansatte medlemmer af IDA-godkendte virksomhedsgrupper (VG) eller akademikerklubber.
Øvrige privat ansatte medlemmer.
Ledere på alle niveauer, herunder også ledende medlemmer, der ikke er ansat efter Funktionærloven samt ledende
medlemmer, der ifølge arbejdsretlige regler ikke kan gives
pålæg om deltagelse i arbejdsstandsning.
Kandidatmedlemmer, der endnu ikke har haft ansættelse,
bliver ledige eller indkaldes til værnepligt.
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Medlemskategori 2 omfatter endvidere følgende medlemmer,
for hvem IDA ikke varetager de løn- og ansættelsesmæssige
interesser:
•
•
•

Medlemmer, der er ansat i og/eller har dagligt arbejdssted i
udlandet, og for hvis ansættelsesforhold dansk lovgivning
eller overenskomst ikke finder anvendelse.
Officerer, som IDA ikke har forhandlingsret for.
Medlemmer, der midlertidigt eller permanent er ude af ingeniørerhvervet af andre årsager end ledighed eller pensionering/efterløn.

Medlemskab af en IDA-godkendt VG eller akademikerklub opnås således:
Hvis der oprettes en VG eller akademikerklub i en virksomhed,
overføres IDA-medlemmer i medlemskategori 2, som er ansat
i den pågældende virksomhed, som medlem af virksomhedsgruppen/akademikerklubben. Dette gælder dog ikke medlemmer, der inden 2 måneder efter oprettelsen meddeler IDA, at
de ikke ønsker at være medlem af virksomhedsgruppen/ akademikerklubben.
Et IDA-medlem, der tilhører eller overflyttes til medlemskategori 3, kan ikke samtidig være medlem af en VG/akademikerklub.
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Medlemskategori 3 omfatter
Selvstændige.
Ved selvstændige forstås medlemmer, der ejer mindst 5 pct.
af den virksomhed, de arbejder i, og som ikke samtidig er ansat efter kollektive overenskomster.
Medlemskategori 4 omfatter
Pensionistmedlemmer.
Ved pensionistmedlemmer forstås medlemmer, der er gået på
pension, førtidspension eller efterløn.
Et medlem, der er på pension eller efterløn, og som er erhvervsaktiv i gennemsnitligt 5 timer pr. uge eller mere, overføres til medlemskategori 2 eller 3.
Et medlem, der er på pension eller efterløn, og som er erhvervsaktiv i mindre end gennemsnitligt 5 timer pr. uge, kan
vælge medlemskab af medlemskategori 4 og vil dermed ikke
kunne modtage støtte fra IDA i løn- og ansættelsesspørgsmål.
Alternativt kan medlemmet vælge medlemskab af medlemskategori 2 eller 3 og opnå fuld støtte fra IDA.
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Bilag 2 til
Lov for Ingeniørforeningen i Danmark, jf. § 10, stk. 1.
De geografiske grænser mellem regionerne
De geografiske grænser mellem regionerne pr. 1. januar 2007
er fastlagt således:
Københavns Region – IDA København
Regionen omfatter følgende (stor)kommuner: Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby
og Vallensbæk.
Nordsjællands Region – IDA Nordsjælland
Regionen omfatter følgende (stor)kommuner: Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Furesø.
Sjællands Region – IDA Sjælland
Regionen omfatter kommunerne i Region Sjælland.
Fyns Region – IDA Fyn
Regionen omfatter kommunerne på Fyn samt Langeland Kommune og Ærø Kommune.
Sydjysk Region – IDA Syd
Regionen omfatter de jyske kommuner i Region Syddanmark
og Fanø kommune.
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Vestjysk Region – IDA Vestjylland
Regionen omfatter følgende (stor)kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg,
Skive, Struer og Viborg.
Østjysk Region – IDA Østjylland
Regionen omfatter følgende (stor)kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Århus.
Nordjysk Region – IDA Nord
Regionen omfatter kommunerne i Region Nordjylland.
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