
 

 

 

 

Vedtægt for DM Studerende 
 

§1 Navn 

Sektorens navn er DM Studerende 

  

§2 Formål 

Sektorens formål er at bidrage til at fremme bedst mulige vilkår for studie- og arbejdsliv for de 

studerende medlemmer af DM samt at organisere disse medlemmer omkring relevante politiske 

spørgsmål og lokal udmøntning af de sektornære politiske beslutninger.  

 

§3 Opgaveområde  

Stk. 1. Sektorens opgaveområde er studerende medlemmer af DM, som er optaget på en univer-

sitetsuddannelse. 

Stk. 2. Øvrige DM-medlemmer kan ikke tilknytte sig DM Studerende jf. DM’s vedtægt §9, stk. 1. 

 

§4 Sektorens organisering 

Stk. 1. Sektoren er underlagt de for sektorer gældende bestemmelser i DM’s vedtægt. 

Stk. 2. Sektoren er landsdækkende. 

Stk. 3. Medlemmer af DM kan oprette medlemsnetværk, jf. DM´s vedtægt § 8, som kan være til-

knyttet sektoren. Sektorbestyrelsen kan også oprette medlemsnetværk under sektoren og kan 

overdrage særlige opgaver til enkeltmedlemmer eller udvalg i eller uden for sektorbestyrelsen.  

Stk. 4. Alle medlemmer af sektoren kan lokalt danne klubber, men sektorbestyrelsen har ret til at 

sammenlægge små klubber og opsplitte store klubber. 

Stk. 5. Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til sektorbestyrelsen samt 

klubbestyrelser og udvalg 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer i studentersektoren og studenterrepræsentanter i hovedbesty-

relsen, som er blevet kandidater, kan sidde valgperioden ud, medmindre hovedbestyrelsen 

vurderer, at det vil kunne medføre interessekonflikter i forhold til foreningens formål, jf. DM’s 

vedtægt §4, stk. 3.  
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§5 Sektorbestyrelsen 

Stk. 1. Sektorbestyrelsen sammensættes efter §7 og består af op til 11 perso-

ner.  

Stk. 2. Sektorbestyrelsen konstituerer sig ved af sin midte at udpege en for-

person og 1-2 næstforpersoner ved det første møde i en ny valgperiode. Disse kan efter de kon-

stitueredes eget valg benævnes henholdsvis formand og næstformand eller forkvinde og næstfor-

kvinde.  

Stk. 3. Sektorbestyrelsen nedsætter på det konstituerende bestyrelsesmøde et forretningsudvalg 

på tre medlemmer bestående af forpersonen, næstforpersonen og et tredje medlem valgt af be-

styrelsens midte. 

Stk. 4. Afgår eller melder forpersonen eller næstforpersonen forfald i 3 måneder, vælger bestyrel-

sen en ny af sin midte. Der kan stilles mistillidsvotum til forpersonen eller næstforpersonen med 

2/3 flertal i bestyrelsen. Stilles der mistillidsvotum skal bestyrelsen konstituere sig på ny. 

Stk. 5. Sektorbestyrelsen kan oprette udvalg under sektorbestyrelsen, der fast eller tidsbegrænset 

varetager nærmere definerede opgaver. Udvalg kan både bestå af sektorbestyrelsesmedlemmer 

og andre. Dog kan der ikke tildeles DM-ressourcer til udvalg, der dækker opgaver, som også dæk-

kes af et HB-udvalg.  

Stk. 6. Hvis et sektorbestyrelsesmedlem er fraværende ved tre bestyrelsesmedlemmer i træk, kon-

takter forretningsudvalget medlemmet med henblik på at afklare medlemmets fortsatte deltagelse 

i bestyrelsesarbejdet. Ved behov kan der indkaldes suppleant.  

 

§6 Sektorbestyrelsens opgaver 

 

Stk. 1. Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for 

sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrel-

sen, jf. DM’s vedtægt §9, stk. 2.  

Stk. 2. Sektorbestyrelsen udvikler politiske mål for især uddannelseskvalitet, trivsel og studiejobvil-

kår, som forfølges på sektorens studiesteder i samarbejde med sekretariatet. 

Stk. 3. Sektorbestyrelsen beskæftiger sig både selvstændigt og i samarbejde med sekretariatet 

med hvervning og dannelse af netværk inden for sektorens område og tager initiativ til samarbejde 

inden for sektorens område med grupper i eller uden for DM. 

Stk. 4. Sektorbestyrelsen engagerer sig selvstændigt i den offentlige debat på deres område i og 

kommunikerer til og med de tilknyttede medlemmer i samarbejde med sekretariatet. 

Stk. 5. Sektorbestyrelsen bidrager med deres viden til at kvalificere hovedbestyrelsens politiske 

arbejde samt sekretariatets arbejde med rådgivning, udvikling af medlemsydelser, tilrettelæg-

gelse af kurser, arrangementer, kampagner og andre aktiviteter.  
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Stk. 6. Sektorbestyrelsen involverer og engagerer de tilknyttede medlemmer, 

herunder med særligt fokus på medlemsgrupper, som ikke er repræsente-

rede i sektorbestyrelsen.  

 
§7 Valg til sektorbestyrelse 

Stk. 1. Medlemmerne af sektorbestyrelsen vælges hver 12. måned ved direkte, elektronisk valg af 
og blandt de medlemmer, der er tilknyttet DM Studerende. Der kan vælges op til 14 supplean-
ter. 
 
Stk. 2. Hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, afholdes der valg. 
 
Stk. 3. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive i alt én stemme til valget. 
 
Stk. 4. Kandidater vælges ved listevalg. De opstillede lister skal tilstræbe at kunne repræsentere 
sektoren bredt og mangfoldigt ved valget til sektorbestyrelsen. 
 
Stk. 5. Hver liste skal have minimum 10 og maksimalt 20 offentlige stillere, som er DM-medlem-
mer, men ikke selv er opstillede. Man kan kun være stiller for én liste.  
 
Stk. 6. DM’s sekretariat er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af valget til sektorbe-
styrelsen inden for rammerne af de gældende vedtægter og i samarbejde med den hovedbesty-
relsesnedsatte, fælles valgkomité.   
 
Stk. 7. Sektorbestyrelsesvalg sker inden for rammerne af DM’s vedtægt, og valget tilrettelægges 
og optælles i øvrigt efter gældende regler for kommunale valg.  
 

 
§8 Valg til hovedbestyrelse 
 
Stk. 1. Sektorbestyrelsen sørger, understøttet af sekretariatet, for valg af 2 medlemmer af hoved-
bestyrelsen af og blandt de studerende medlemmer af DM jf. DM’s vedtægt §12. 

Stk. 2. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbe-

styrelsen afspejler sektorens større medlemsgrupperinger. 

 
 
 
§9 Udpegning til kongres 

Stk. 1. Sektorbestyrelserne udpeger delegerede til kongressen inden for rammerne af DM’s ved-

tægt §13.  

Stk. 2. Sektorbestyrelsens medlemmer er fødte kongresdelegerede inden for det tildelte antal kon-

gresdelegerede, jf. DM’s vedtægt §13.  
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Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver re-

præsenteret i kongressen. 
 

§10 Ændring af vedtægten 

Stk. 1. Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en 

gruppe på minimum 25 tilknyttede medlemmer af sektoren.  

Stk. 2. Ændringer besluttes af sektorbestyrelsen ved absolut flertal og indstilles til HB, som god-

kender endeligt, jf. DM’s vedtægt §9. 

 

§11 Ikrafttræden 

Denne vedtægt er godkendt af DM’s hovedbestyrelse d. 10. maj 2021 og finder anvendelse fra d. 

1. januar 2022.   

 


