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Gældende vedtægtstekst § 4, stk. 3  
• Alle studerende, optaget på en universitetsuddannelse, er optagelsesberettigede som 

studentermedlemmer. Studentermedlemmer, der har afsluttet deres uddannelse, fortsætter 
som ordinære medlemmer, jf. stk. 2. 
 

Forslag til ny tekst § 4. stk. 3 
• Tilføjelse: Et studentermedlem, der har afsluttet sin bacheloruddannelse, og som er medlem 

af bestyrelsen for studentersektoren eller af hovedbestyrelsen, kan bevare sin status som 
studentermedlem i op til et år efter endt bacheloruddannelse uden at være optaget på en 
kandidatuddannelse. 
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• Tilføjelse til vedtægten, NYT § 5 stk. 11 
 

• § 5, stk. 11 Medlemmerne overdrager en ikke eksklusiv ret til DM til på medlemmernes 
vegne at indgå kollektive aftaler om ophavsret. Organisationen kan overlade forvaltningen af 
disse rettigheder til Copydan og/eller andre kollektive forvaltningsorganisationer, eventuelt 
via Akademikerne. 
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• § 10, stk. 6 
• Der afholdes valg til sektorbestyrelserne hvert 3. år. Sektorbestyrelserne tiltræder 1. januar 

det følgende år efter valget. Medlemmer af sektorbestyrelserne kan genvælges maksimalt 3 
gange. 

• § 10, stk. 6 
• Der afholdes valg til sektorbestyrelserne hvert 3. år, med undtagelse af studentersektoren, jf. 

§ 5, stk. 5, hvor der afholdes valg hvert år. Sektorbestyrelserne tiltræder 1. januar det 
følgende år efter valget. Medlemmer af sektorbestyrelserne kan genvælges maksimalt 3 
gange, med undtagelse af medlemmerne af studenterbestyrelsen, der kan genvælges, så 
længe de er medlemmer af studentersektoren. 

 

DM’s vedtægt: ændringsforslag 3 

3 



 

5 

• Tilføjelse til vedtægten, NYT § 10, stk. 7 
 

• § 10, stk. 7 
• Såfremt der i løbet af valgperioden, jf. stk. 6, opstår vakancer i sektorbestyrelsen, hvor der 

ikke er suppleanter til rådighed, kan sektoren iværksætte suppleringsvalg til 
sektorbestyrelsen. 
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• § 11, stk. 3 
• Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af 

fagforeninger, jf. stk. 2, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af 
hovedbestyrelsesmedlemmer med maksimalt 2 personer pr. optagne fagforening. 
 

• § 11, stk. 3  
• Tilføjelse (…) samt antallet af kongresdelegerede, således at kongressen fortsat består af 0,5 

% af foreningens medlemmer, jf. § 13, stk. 2, 2. pkt. 
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• § 11, stk. 12 
• Hvis et hovedbestyrelsesmedlem afholder orlov eller meddeler forfald i mindst 3 måneder og 

maksimalt 12 måneder i valgperioden, indtræder suppleanten i hovedbestyrelsen i stedet for 
vedkommende i orlovsperioden. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem er fraværende i mere 
end 12 måneder, indtræder suppleanten varigt for resten af valgperioden. Såfremt et 
hovedbestyrelsesmedlem skifter sektor, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. 

• § 11, stk. 12 
• Tilføjelse (…) 
• Såfremt en sektor ikke råder over en suppleant i de i denne bestemmelse nævnte tilfælde, 

kan sektoren iværksætte suppleringsvalg. 
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• § 13, stk. 7 
• Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af kongresdelegerede er til stede. 

Såfremt der ikke opnås quorum, afholdes skriftlig afstemning blandt alle kongresdelegerede 
om beslutningspunkterne. 

• § 13, stk. 7 
• Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 0,25 % af medlemmerne er kongresdelegerede. 

Kongressamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 0,25 % af medlemmerne er 
kongresdelegerede, og disse er til stede på kongressamlingen.  

• De kongresdelegerede stemmer personligt og kan ikke lade andre stemme for sig.  
• Såfremt der ikke opnås quorum på kongressamlingen, afholdes skriftlig afstemning blandt 

alle kongresdelegerede. Dette er ligeledes gældende imellem kongressamlingerne.  
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• § 15, stk. 1, første punktum 
• Sektorbestyrelserne foranstalter selv valg af delegerede til kongressen. 

 
• § 15, stk. 1, første punktum 
• Sektorbestyrelserne vælger/udpeger selv delegerede til kongressen. 
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• § 21, stk. 1 
• Ændringer af vedtægten kan kun ske, såfremt der ved kongressens samling er flertal herfor 

blandt kongressens delegerede. 
• § 21, stk. 1 
• Ændringer af vedtægten kan besluttes på kongressamlingen, hvis 2/3 af de tilstedeværende 

kongresdelegerede stemmer for, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige 
kongresdelegerede, jf. § 13, stk. 7, eller ved skriftlig afstemning, hvis 2/3 af samtlige 
kongresdelegerede stemmer for. 
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• § 21, stk. 2 
• Forslag om vedtægtsændring kan stilles af hovedbestyrelsen og af kongressen. 

 
• § 21, stk. 2 
• Forslag om vedtægtsændring kan stilles af hovedbestyrelsen og af kongresdelegerede.  
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