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Forretningsorden for Dansk Sensorik Selskab 
vedtaget på LEVS bestyrelsesmøde 9. – 10. september 2011 

 

 

Det er Dansk Sensorik Selskabs formål: 
 

* at udbrede kendskabet til sensorik i Danmark 

* at samarbejde med SensNet (et netværk ml universiteterne indenfor sensorikforskning) 

* at varetage kontakten til det europæiske netværk European Sensory Science Society,  

  ESSS 

 

Formålet tænkes fremmet ved: 
 

* afholdelse af møder, konferencer, kurser og workshops, såvel dansksprogede som inter-

nationale 

* fagligt samarbejde med andre selskaber 

* markedsføring af og information om kurser, arrangementer m.v. 

* videndeling i erfa-grupper vedrørende relevante temaer 

* egen hjemmeside under LEVS med information om egne og andre relevante aktivite-   

  ter 

 

1. Dansk Sensorik Selskab er organiseret som et udvalg under Levnedsmiddelselskabet, LEVS 

i Ingeniørforening, IDA. Dansk Sensorik Selskab og LEVS er gensidigt repræsenteret i hin-

andens bestyrelser. 

 

2. Som medlem af Dansk Sensorik Selskabs bestyrelse er man forpligtet til at deltage aktivt i 

opfyldelsen af selskabets formål, dvs. at man primært medvirker til at arrangere møder og 

konferencer. Medlemmer af Dansk Sensorik Selskabs bestyrelse har indgående kendskab til 

sensorik og fungerer som repræsentant for Dansk Sensorik Selskab. Medlemskab eller gæ-

stemedlemskab af LEVS er en forudsætning for medlemskab af Dansk Sensorik Selskab. 

 

3. LEVS bestyrelse godkender medlemmer af Dansk Sensorik Selskabs bestyrelse. 

 

4. Det tilstræbes, at Dansk Sensorik Selskabs bestyrelse består af mindst 3 og højst 6 personer. 

3 af medlemmerne skal repræsentere de tre universiteter (KU, DTU og AU), hvor der ar-

bejdes med sensorisk forskning. 

 

5. Ved planlægning og afholdelse af møder, konferencer m.v., skal mindst to medlemmer del-

tage. Disse er ansvarlige for mødet, og det tilstræbes, at udvalgets medlemmer på skift på-
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tager sig dette ansvar. De mødeansvarlige udvalgsmedlemmer deltager gratis i Dansk Sen-

sorik Selskabs-arrangementer. 

 

6. Udvalgets møder ledes af formanden for Dansk Sensorik Selskab. Medlemmer af udvalget 

vælger formanden én gang om året på et tidspunkt, der falder omtrent sammen med LEVS 

generalforsamling (i perioden 15. februar til 31. marts). 

 

7. I udvalget vælges endvidere én person, som påtager sig kontakten til European Sensory 

Science Society, ESSS 

 

8. Der afholdes mindst 4 udvalgsmøder om året. Værtskabet - og dermed referentjobbet - går 

på skift blandt udvalgsmedlemmerne. Dagsordenen for udvalgsmøder skal mindst inde-

holde følgende punkter: 

* Valg af referent (værten) 

* Godkendelse af referat 

* Meddelelser fra medlemmerne 

* Evaluering af seneste IDA-møde 

* Status for møder, som er i planlægningsfasen 

* Idéer til fremtidige aktiviteter 

* Eventuelt 

* Dagsorden samt dato og sted for næste møde i Dansk Sensorik Selskab 
 

Referat fra udvalgsmøder udsendes senest 14 dage efter mødet. 

 

9. Én gang om året aflægger formanden en beretning, som gør status over afholdte møder 

(antal møder, titler, antal deltagere, m.v.). Denne årlige beretning aflægges i forbindelse 

med et møde i IDA-huset. 

 

10. Alle medlemmer af LEVS kan efter ønske blive medlem af Dansk Sensorik Selskab. 

 
 


