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§1

Navn og område

Stk. 1

Foreningens navn er "Dimittendlistens Landsforening”.

Stk. 2

Dimittendlisten er en landsdækkende politisk forening med tilknytning

til IDA.

§2

Formål

Stk. 1

Dimittendlistens formål er at varetage nyuddannede og

ingeniørstuderendes’ foreningspolitiske interesser, samt at sikre kontakten til IDA’s
ledelse.
Stk. 2

Dimittendlisten skal arbejde for at få repræsentation i IDA’s ledende

organer, for at varetage medlemsgruppens interesser.

§3

Medlemsforhold

Stk. 1

I foreningen kan alle medlemmer af IDA optages.

§4

Medlemsoptagelse

Stk. 1

Optagelse skal dokumenteres elektronisk af både medlem og forening.

Fra foreningens side, dokumenteres nye medlemmer på hjemmesiden.

§5

Ophør af medlemskabet

Stk. 1

Udmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 3 måneders

varsel.
Stk. 2

Et medlem ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler I

strid med foreningens formål. En sådan eksklusion skal vedtages af bestyrelsen med
et flertal på 2/3.

§6

Medlemsrettigheder

Stk. 1

Medlemmer er valgbare til foreningens styrende organer.

Stk. 2
Enhver, der er medlem af foreningen ved generalforsamlingens
indkaldelse har stemmeret.

§7

Ledelse

Stk. 1

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Stk. 2
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, som også
er listefører og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3

Bestyrelsen vælges på en ordinær generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6
Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 7
I forbindelse med valg til Repræsentantskab i IDA tilstræber
bestyrelsen, at opstille nyuddannede (0 – 5 år fra dimittend dato) som
spidskandidater.
Stk. 8
Bestyrelsen træffer hvem som prioriteres til valg. Det diskuteres på et
medlemsmøde, og bestyrelsen træffer en beslutning internt.
Stk. 9
Alle meddelelser til Dimittendlisten skal sendes til orientering til
formanden.

§8

Økonomi og Regnskab

Stk. 1

Dimittendlistens økonomi administreres af Landsforeningens kasserer.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3
Det endelige regnskab forelægges bestyrelsen senest d. 1. Marts det
følgende år, og skal herefter godkendes på næstkommende generalforsamling.
Stk. 4
Medlemskontingentets størrelse fastlægges på foreningens
generalforsamling.

§9

Generalforsamling

Stk. 1
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter
stiftelse og derefter senest 5 måneder efter valg til IDA’s Repræsentantskab.
Stk. 2
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på
foreningens hjemmeside. www.dimittendlisten.dk Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden.
Stk. 3

Dagsordenen skal omfatte.
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Beretning om arbejdet i foreningen til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Godkendelse af Regnskab
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Fastlæggelse af medlemskontingent
8. Eventuelt

Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig
stemmeflerhed, bemærk dog § 11 og § 12. Ved personvalg skal afstemningen være
hemmelig, hvis blot et medlem ønsker det.
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne
ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen begærer dette med angivelse af dagsorden.

Stk. 7
Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages
varsel og senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget en lovlig begæring herom.
Stk. 8
Ud over den eller de sager der har givet anledning til indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde punkterne:
∗ Valg af dirigent, stemmetæller og referent
∗ Eventuelt
Stk. 9
I alle tilfælde kan beslutninger kun træffes i sager, der fremgår af
dagsordenen.

§10

Optræden ud af til

Foreningen kan inden for sit arbejdsområde på egne vegne og i eget
Stk. 1
navn optræde udadtil, herunder udgive sit eget tidsskrift samt indbyde gæster og
presse til møder, ligesom foreningen kan samarbejde med andre foreninger i
Danmark eller i udlandet og vælge repræsentanter til andre foreninger eller
organisationers udvalg.
Stk. 2
Foreningen kan optræde som IDA’s repræsentation i spørgsmål eller
på arbejdsområder, hvor det er særlig bemyndiget hertil af IDA’s ledelse.

§11

Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan behandles på et
bestyrelses-møde og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagne
ændringer skal forelægges IDA's repræsentantskab til godkendelse.

§12

Foreningens nedlæggelse

Stk. 1
Forslag om nedlæggelse af foreningen skal behandles på en
generalforsamling.
Stk. 2
Foreningen kan kun opløses ved skriftlig afstemning blandt samtlige
medlemmer og kun såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.
Stk. 3
Beslutning om anvendelse af foreningens formue træffes på en
efterfølgende generalforsamling.

§13

Hæftelse

Stk. 1
Dimittendlisten hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens
til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse.

