
Forslag til vedtægtsændring DSMF 2016 
Vedtægtsændring stemt om på generalforsamlingen i 2015 og kan derfor vedtages ved simpelt flertal i 2016 (uden ændringer) 
 

Nuværende Ændret Kommentarer 

§3. Medlemskab   

3.3 
Som firmamedlem kan optages interesserede 
virksomheder. Firmamedlemmernes 
medarbejdere kan deltage i selskabets møder 
og kurser. Ved selskabets møder kan 
firmamedlemmer få lejlighed til 
demonstration af tekniske nyheder og 
lignende. Firmamedlemmer har ikke 
stemmeret, og er ikke valgbare til bestyrelse 
og udvalg. 

 Skal stryges, da vi ikke længere ønsker 
firmamedlemskaber – i tråd med DSKO o.l. 
 
 

 

§6. Ledelse og kompetence  Motivation 

6.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes 
hvert forår. Generalforsamlingen holdes 
normalt i Danmark i tilknytning til det årlige 
DSMF-symposium, men kan holdes i et 
andet nordisk land, hvis DSMF-symposiet 
indgår i et fællesnordisk møde (NACP).  
 
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Bestyrelsens årsberetning, herunder 

meddelelse om optagelse af nye 
medlemmer 

6.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes 
hvert forår. Generalforsamlingen holdes i 
Danmark i tilknytning til det årlige DSMF-
symposium, men kan afholdes selvstændigt i 
Danmark, hvis DSMF-symposiet indgår i et 
fællesnordisk møde (NACP) i et andet land. 
 
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Bestyrelsens årsberetning, 

herunder meddelelse om 
optagelse af nye medlemmer 

Vedtægterne blev ændret i 2010 for at åbne 
op for muligheden for at ligge 
generalforsamlingen uden for Danmark. Det 
er prøvet to gange (én gang med valg og en 
gang uden valg) nu, med begrænset 
deltagelse. 
Næste gang der er fællesnordisk NACP 
møde er i 2017, hvor vi igen har valg. 
Ved at foreslå denne ændring, bliver det op 
til foreningens medlemmer at tilkendegive, 
hvad man synes om de nuværende 
muligheder samt hvor det ønskes at 
generalforsamlingerne afholdes i fremtiden 
og ikke op til den til enhver tid siddende 
bestyrelse. 
 



5. Det reviderede regnskab for det 
forløbne regnskabsår fremlægges til 
godkendelse 

6. Beretning fra Fonden (Herunder 
fremlæggelse af det reviderede 
regnskab for det forløbne 
regnskabsår til godkendelse) 

7. Vedtagelse af budget for det 
indeværende regnskabsår, herunder 
fastlæggelse af kontingent 

8. Valg af formand (normalt kun ulige 
år) 

9. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer 
(normalt kun ulige år) 

10. Valg af 2 revisorer og en 
revisorsuppleant (normalt kun ulige 
år) 

11. Beretning fra Uddannelsesrådet 
12. Valg til Uddannelsesrådet (normalt 

kun ulige år) 
13. Beretning fra Bedømmelsesudvalget 
14. Valg til Bedømmelsesudvalget 

(normalt kun ulige år) 
15. Beretning fra eventuelle særlige 

interessegrupper (SIG) 
16. Beretning fra delegerede til NACP, 

EFOMP og  IOMP 
17. Behandling af indkomne forslag 
18. Eventuelt 

Forud for generalforsamlingen indkalder 
sekretæren i en e-mail forslag til emner.  
Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 28 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. 

5. Det reviderede regnskab for det 
forløbne regnskabsår fremlægges 
til godkendelse 

6. Beretning fra Fonden (Herunder 
fremlæggelse af det reviderede 
regnskab for det forløbne 
regnskabsår til godkendelse) 

7. Vedtagelse af budget for det 
indeværende regnskabsår, 
herunder fastlæggelse af 
kontingent 

8. Valg af formand (normalt kun 
ulige år) 

9. Valg af 4-6 
bestyrelsesmedlemmer (normalt 

kun ulige år) 
10. Valg af 2 revisorer og en 

revisorsuppleant (normalt kun 
ulige år) 

11. Beretning fra Uddannelsesrådet 
12. Valg til Uddannelsesrådet 

(normalt kun ulige år) 
13. Beretning fra 

Bedømmelsesudvalget 
14. Valg til Bedømmelsesudvalget 

(normalt kun ulige år) 
15. Beretning fra eventuelle særlige 

interessegrupper (SIG) 
16. Beretning fra delegerede til 

NACP, EFOMP og  IOMP 
17. Behandling af indkomne forslag 
18. Eventuelt 

Forud for generalforsamlingen indkalder 
sekretæren i en e-mail forslag til emner.  



Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 28 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. 

 

Vedtægtsændringer foreslået af Uddannelsesrådet 
 
 

§7.1 
 
”1 medlem (+ suppleant) fra gruppen af nyuddannede (uddannelse afsluttet siden sidste valg)” 

 
   ændres til  
 
”1 medlem (+ suppleant) fra gruppen af nyuddannede (uddannelse afsluttet inden for 4 år forud for generalforsamlingen)” 

 
 
Motivation: Rådsmedlemmer fra gruppen af nyuddannede kan kun vælges i den kategori for én valgperiode, hvilket modvirker ønsket om 
at have kontinuitet i Uddannelsesrådet. Personen kan selvfølgelig frit genopstille i en anden kategori, men det vil så betyde, at et andet 
rådsmedlem ikke kan varetage den post. Vedtægtsændringen betyder, at man defineres som nyuddannet, hvis uddannelsen er afsluttet i de 
seneste to valgperioder i stedet for én. 
 
 
 

§7.3 
 
”For hver valggruppe søges opstillet mindst 1 kandidat mere end antallet af pladser i gruppen. Opstilling kan ske forud ved henvendelse til 

bestyrelsen, eller direkte på generalforsamlingen. På generalforsamlingen foretages skriftligt valg, hvor enhver stemmeberettiget kan 

afgive i alt 5 stemmer, fordelt svarende til antallet af pladser i hver valggruppe. Valgt til pladserne i Uddannelsesrådet er de, der indenfor 

hver deres valggruppe opnår de højeste stemmetal. Suppleanter udtages tilsvarende blandt de resterende kandidater.” 

 
   ændres til 
 



”For hver valggruppe søges opstillet mindst 1 kandidat mere end antallet af pladser i det tilstrækkelige antal personer til at dække både 

post(er) og 1 suppleant for gruppen. Opstilling kan ske forud ved henvendelse til bestyrelsen, eller direkte på generalforsamlingen. På 

generalforsamlingen foretages skriftligt valg, hvor enhver stemmeberettiget kan afgive i alt 5 stemmer, fordelt svarende til antallet af 

pladser i hver valggruppe. Valgt til pladserne i Uddannelsesrådet er de, der indenfor hver deres valggruppe opnår de højeste stemmetal. 

Suppleanter udtages tilsvarende blandt de resterende kandidater. Tilsvarende foretages efterfølgende valg til suppleantposterne i hver 

valggruppe.” 

 
 
Motivation: Der er tale om en ændring af afstemningsproceduren, der fremover tillader, at et medlem kan opstille målrettet til en 
suppleantpost. Ændringen foreslås som følge af valget til Uddannelsesrådet i 2013, hvor Rådet på forhånd havde modtaget tilsagn fra 
kandidater, der ønskede at sidde i Rådet, samt kandidater der ønskede at stille op som suppleant. Konsekvensen af gældende regler blev, at 
kandidaterne til suppleantposten stillede op til valg til selve rådet i håb om at tabe afstemningen. Dette var meget uhensigtsmæssigt. 
 
 
 


