
   

§ 1 Navn og ramme 

DM DSL’s konfliktfond er en intern del af DM’s økonomi, som reguleres i henhold til nærværende regelsæt 

og § 10 i DM DSL’s vedtægt. 

Jf. DM’s vedtægt § 19, stk. 7, har DM DSL’s medlemmer ikke også ret til konfliktstøtte fra DM’s reservefond. 

DM DSL’s konfliktfond er ikke en selvstændig juridisk person. 

§ 2 Formål 

Konfliktfondens midler kan alene anvendes til økonomisk støtte til medlemmer, som i kraft af DM’s vedtægt 

er medlemmer af DM og i kraft af § 3 i DM DSL’s vedtægt er tilknyttet DM DSL, og som omfattes af: 

• En arbejdsstandsning (strejke/blokade) iværksat eller godkendt af DM DSL’s bestyrelse 

• En arbejdsstandsning (lockout) iværksat af en arbejdsgiver 

• Forpligtelser i forhold til et konfliktberedskab inden for DM DSL’s interesseområde 

Konfliktfonden skal til enhver tid leve op til de krav, herunder til formål, som FH måtte stille til deres med- 

lemsorganisationers konfliktunderstøttelse. 

§ 3 Ledelse 

Konfliktfondens ledelse er DM DSL’s bestyrelse. Regler for valg til denne bestyrelse fremgår af vedtægt for 

DM DSL, § 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for konfliktfondens forpligtelser. Konfliktfon- 

dens daglige administration varetages af sekretariatet. 

§ 4 Bevillinger 

Ydelse til støtte i overensstemmelse med konfliktfondens formål kræver beslutning i hvert enkelt tilfælde i 

DM DSL’s bestyrelse. 

Støtte til medlemmer, der berøres af konflikt som angivet ovenfor, kan for det enkelte medlem ikke over- 

stige den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden (inklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag, 

men eksklusiv eventuelle forventede overarbejdsindtægter). Understøttelse kan ske i form af erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste eller lån. Eventuelle kontingentrestancer kan modregnes i støtteudbetalingen. 

§ 5 Regnskab og Revision 

Konfliktfondens kapital skal til enhver tid holdes adskilt fra DM’s øvrige formue, herunder DM’s 

reservefond. 

Konfliktfondens regnskab føres separat i sekretariatet. Konfliktfonden bærer selv sine administrationsom- 

kostninger, der fastsættes under hensyn til de ressourcer, som forvaltningen lægger beslag på. 

Konfliktfondens regnskab revideres af DM’s revisorer som en del af DM’s samlede, konsoliderede regn- 

skab. 

§ 6 Kontingent 

Bestyrelsen for DSL fastsætter størrelsen på det eventuelle kontingent, som de enkelte medlemsgrupper 

skal betale til Konfliktfonden. Se også § 10, stk. 4 i DM DSL’s vedtægt om ekstraordinært kontingent til 

konfliktfonden. Konfliktfonden skal have en beholdning, der tilnærmelsesvist giver DM-medlemmer med 

DM DSL-uddannelser samme økonomiske sikkerhed som DM-medlemmer med akademiske uddannelser i 

tilfælde af en konflikt. 



   

§ 7 Midlernes anbringelse 

Konfliktfondens midler skal anbringes på forsvarlig måde, fortrinsvis i let realisable værdipapirer. 

§ 8 Tegningsregler 

Konfliktfonden tegnes til enhver tid i overensstemmelse med tegningsreglerne i DM DSL’s vedtægt § 11. 

§ 9 Vedtægtsændring 

Beslutning om ændring af vedtægten træffes af et simpelt flertal blandt de afgivne stemmer i en digital 

afstemning blandt DM DSL’s medlemmer efter indstilling fra DM DSL’s bestyrelse. 

§ 10 Ophævelse 

Beslutning om konfliktfondens ophævelse skal godkendes af et simpelt flertal blandt de afgivne stemmer i 

en digital afstemning blandt DM DSL’s medlemmer efter indstilling fra DM DSL’s bestyrelse. 

Ved ophævelse af konfliktfonden indgår konfliktfondens midler i DM’s øvrige formue. 
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