
Vedtægt for DM TEK-NAT 

Navn og formål 

§ 1  

Den landsdækkende klubs navn er ”Den landsdækkende klub for teknisk-naturvidenskabelige 

forskningsinstitutioner” (TEK-NAT). 

§ 2  

I TEK-NAT varetages og fremmes medlemmernes arbejdsmæssige og faglige interesser i overensstemmelse 

med DM's formål og de retningslinjer, der er udstukket af Kongressen og Hovedbestyrelsen, jf. DM's 

Vedtægt af april 2015, § 3. 

Medlemmer og organisation 

§ 3  

TEK-NAT omfatter DM's medlemmer med beskæftigelse ved Beredskabsstyrelsen, Danmarks 

Meteorologiske Institut, Grønlands Naturinstitut og Styrelsen for It og Læring. 

Stk. 2  

Ledighedsberørte medlemmer, som ønsker tilknytning til TEK-NATs område, kan ligeledes være 

medlemmer. 

Stk. 3  

Der kan endvidere optages medlemmer i henhold til bestemmelsen i § 5, stk. 4 i DM’s Vedtægt af april 2015 

vedrørende medlemmer, der har ønsket sig overflyttet til Sektoren for Uddannelse, Forskning og 

Formidling. 

§ 4  

TEK-NAT er underlagt de relevante bestemmelser i Vedtægt af 6. juni 2015 for Landsklubben for Forskning 

& Formidling. 

Bestyrelsen, dens funktion, valg, sammensætning og konstitution 

§ 5  

TEK-NAT ledes af en bestyrelse. 

§ 6  

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser i overensstemmelse med § 2 og indstiller til 

Landsklubbestyrelsen, Sektorbestyrelsen og Hovedbestyrelsen i sager, der vedrører Klubbens medlemmer. 

Stk. 2  

Bestyrelsen kan ikke med bindende virkning træffe aftaler om kollektive eller individuelle løn- og 

ansættelsesforhold. 

  



§ 7  

Bestyrelsen orienterer gennem mødereferater m.v. dels Landsklubbestyrelsen, dels TEK-NATs 

tillidsrepræsentanter og deres suppleanter samt kontaktpersoner og formænd for 

arbejdspladsklubbestyrelser om forhold af væsentlig betydning. 

§ 8  

Bestyrelsen omfatter til og med syv (7) medlemmer. 

Stk. 2  

Der kan vælges suppleanter i et tilsvarende antal (7). 

Stk. 3  

To (2) af de til og med syv (7) medlemmer af TEK-NATs Bestyrelse kan være ledighedsberørte medlemmer 

af TEK-NAT. 

§ 9  

Valgperioden udgør tre (3) år med tiltrædelse den 1. januar i året efter valget. 

Stk. 2  

Genvalg kan finde sted i op til og med tre (3) gange. 

§ 10  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 

§ 11  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller deres suppleanter er til 

stede. 

Stk. 2  

Et beslutningsforslag er vedtaget, når flere stemmer afgives for end imod forslaget. 

TEK-NATs repræsentation i Landsklubbestyrelsen 

§ 12  

TEK-NAT er efter medlemstallet forholdsmæssigt repræsenteret i Landsklubbestyrelsen, således at Klubben 

gennem sin Bestyrelse er repræsenteret med mindst et (1) medlem i Landsklubbestyrelsen, jf. Vedtægt for 

Landsklubben for Forskning & Formidling af 6. juni 2015, § 10. 

Valg af Bestyrelsens medlemmer 

§ 13  

Bestyrelsen indkalder mindst én (1) måned forud for en ny valgperiode forslag til kandidater og suppleanter 

herfor. 

Stk. 2  

Forslag til kandidater og suppleanter fremsættes skriftligt over for Bestyrelsen, underskrevet af mindst fire 

(4) stillere og af kandidaten og suppleanten. 



Stk. 3  

Såfremt Bestyrelsen konstaterer, at der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, er de 

opstillede kandidater valgt uden afstemning (fredsvalg). 

Stk. 4  

Såfremt Bestyrelsen konstaterer, at der ikke er fredsvalg, udsender den elektronisk til Klubbens 

medlemmer en stemmeseddel med kandidaternes navne anført i alfabetisk orden. 

Stk. 5  

I henhold til retningslinjer vedtaget af Bestyrelsen kan valgudtalelser fra de opstillede kandidater udsendes 

sammen med stemmesedlen. Tidsrammen for valghandlingen og offentliggørelsen af valgresultatet 

fastlægges af Bestyrelsen. 

§ 14  

De stemmeberettigede kan højst afgive én stemme på hver opstillet kandidat og suppleant. 

§ 15  

Valget er hemmeligt. 

§ 16  

Valget afgøres efter de afgivne stemmetal, således at kandidater med højeste stemmetal er valgt. 

Stk. 2  

Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater foranstalter den enkelte klubbestyrelse lodtrækning. 

Stk. 3  

Kandidater, som ikke opnår valg, indtræder som suppleanter efter stemmetal. 

§ 17  

Bestyrelsen kan udskrive suppleringsvalg efter behov og efter reglerne i §§ 14-17. 

TEK-NATs forretningsorden 

§ 18  

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 

Vedtagelse og ændring af Vedtægten 

§ 19  

Såfremt der i Bestyrelsen er kvalificeret flertal herfor, kan den forelægge en ændring af vedtægten for 

Landsklubbestyrelsen og Sektorbestyrelsen til godkendelse. 

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

§ 20  

Vedtægten træder i kraft den 1. september 2015. 



Stk. 2  

Samtidig bortfalder vedtægten for Landsklubben for Teknisk-naturvidenskabelige Forskningsinstitutioner af 

24. august 2004. 

Stk. 3  

Nærværende Vedtægt er vedtaget af Bestyrelsen for Landsklubben for Teknisk-naturvidenskabelige 

Forskningsinstitutioner og godkendt af Bestyrelsen for Sektoren for Forskning & Formidling, således at 

valgene til de landsdækkende klubbestyrelser kan finde sted med henblik på valget til Bestyrelsen for 

Landsklubben for Forskning & Formidling. 

Vedtaget den 24. august 2015 af Bestyrelsen for Landsklubben for Teknisk-naturvidenskabelige 

Forskningsinstitutioner. 

Godkendt den 27. august 2015 af Bestyrelsen for Sektoren for Forskning & Formidling. 

 


