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INGENIØRFORENINGEN I DANMARK   

 
Forretningsorden for  

IDA ManifiQue Karrierenetværket  
pr. 26.februar 2013 

 
 
 

§ 1. Navn og område 

Stk. 1. ”IDA ManifiQue” er navnet for karrierenetværket for ingeniører 

Stk. 2. IDA ManifiQue er organisatorisk tilknyttet Region IDA Sjælland, oprettet i henhold til 

vedtægter for Region IDA Sjælland som udvalg. 

Stk. 3. IDA ManifiQue’s arbejds- og interesseområde er alle aspekter af arbejdslivet inden for 

emnefeltet teknisk og samfundsorientering med fokus på, hvorledes kvinder og mænd 

fungerer i disse sammenhænge. 

IDA ManifiQue’s aktiviteter består af foredrag, kurser, rundvisninger, ture og 

virksomhedsbesøg af aktuel karakter og sociale aktiviteter hvor der kan være 

netværksdannelse som rejser, events, gruppearbejde, workshops, undervisning.  

IDA ManifiQue’s arrangementer er netværk-baseret, hvor man møder andre medlemmer af 

IDA ManifiQue og eksterne med interesse for IDA ManifiQue’s virke og for at udveksle 

meninger og erfaringer. 

IDA ManifiQue arbejder med aktiviteter kaldet Netværksmøder (kun for IDA ManifiQue 

medlemmer) og Temamøder og andre aktiviteter. Målgruppe for arrangementer oplyses ved 

annoncering. 

§ 2. Formål 

Stk.1 IDA ManifiQue har til formål – hovedsageligt i IDA Sjællands område: 

 at arbejde for at fremme kvinders udvikling i karrieren 

 at give medlemmerne lejlighed til at holde sig ajour og præge udviklingen på det 

arbejdsmæssige område gennem afholdelse af arrangementer og møder med foredrag, 

kurser, rundvisninger, ture og virksomhedsbesøg af aktuel karakter  

 at arbejde med social aktivitet hvor netværksdannelse er væsentlig i forbindelse med 

rejser, events, gruppearbejde, workshops, undervisning  

 at give IDA ManifiQue’s medlemmer gode oplevelser med vores aktiviteter og et aktivt 

tilhørsforhold til IDA 

 at give IDA ManifiQue’s deltagere mulighed for at udveksle meninger og erfaringer på 

tværs af ingeniørfaglighed, kultur og mangfoldighed 

Stk. 2 IDA ManifiQue samarbejder med andre netværk, selskaber, regioner i IDA samt andre 

organisationer og erhvervslivet indenfor området karrierenetværk i Danmark. 
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Stk. 3 IDA ManifiQue har observatørrolle ved IDA Sjællands regionsmøder. IDA ManifiQue’s 

formand kan vælge at deltage i disse møder. 

 

§ 3. Medlemsforhold 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages: 

 Kvindelige IDA-medlemmer der har udtrykt ønske herom ved henvendelse til IDA’s 

administration. 

 Kvindelige Ikke IDA-medlemmer kan tilknyttes ManifiQue og benævnes 

gæstemedlemmer.  

Stk. 2. Kun IDA-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til IDA ManifiQue’s bestyrelse. 

Stk. 3. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til IDA’s administration. 

Stk. 4. Gæster kan deltage i IDA ManifiQue’s arrangementer mod forhøjet betaling i 

arrangementerne.  

Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte et evt. årsgebyr for gæstemedlemmer for fast tilknytning til 

IDA ManifiQue. 

§ 4. Bestyrelse 

Stk. 1. IDA ManifiQue’s bestyrelse drives bedst af 3-5 medlemmer, og består af formand samt 

menige bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen kan supplere sig med flere menige medlemmer til bestyrelsen i løbet af året efter 

behov. Dette meddeles da til IDA’s administration. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmøde. Valgperioden er 2 årig. Rækkefølge 

Formand og dernæst menige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Formand, menigt bestyrelsesmedlem 1, menigt bestyrelsesmedlem 2, er på valg i lige 

år og menigt bestyrelsesmedlem 3, og 4 er på valg i ulige år.  

Bestyrelsen udpeger selv en stedfortræder for formanden i sin kreds. 

Stk. 4. Referat fra bestyrelsesmøder tilgår IDA. 

Stk. 5. Den samlede bestyrelse fastsætter selv sin daglige arbejdsorden. Denne kan justeres 

løbende i valgperioden med stemmeflertal i bestyrelsen. 

§ 5. Årsmøde 

Stk. 1. Årsmødet forventes afholdt hvert år i tidsrummet 15. januar til 15. marts. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og ved bekendtgørelse til medlemmerne – 

ved opslag på IDAs hjemmeside/mødekalender, direkte mail til medlemmerne eller på anden 

betryggende vis og med angivelse af dagsorden.  

Indkomne forslag til behandling på årsmødet offentliggøres først på årsmødet. 
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Det oplyses i årsmødeindkaldelsen om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om de 

ønsker genvalg. 

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte: 

1. Valg af mødeleder 

2. Årsberetning v/ formanden 

3. Information om IDA ManifiQue’s regnskab i perioden 1/1 – 31/12 

forrige år v/ kassereren 

4. Fremtidige aktiviteter og budget for 1/1 – 31/12 for løbende år v/ 

formanden 

5. Indkomne forslag  

6. Information om ændringer af forretningsorden i det forgangne år  

7. Valg af bestyrelse 

8. Eventuelt 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før årsmødets afholdelse. 

Stk. 4. Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. 

Stk. 5. Referat fra årsmødet tilgår IDA. 

Stk. 6. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 

mindst 50 % af IDA ManifiQue’s stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til 

bestyrelsen kræver det. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned 

efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen. 

§ 6. Økonomi 

Stk. 1. Til IDA ManifiQue’s aktiviteter og drift ydes et rådighedsbeløb fra regionen IDA 

Sjælland. IDA Sjælland er ansvarlig for totalregnskabet, hvor IDA ManifiQue indgår som 

udvalg. 

Stk. 2. Der aftales aktivitetsomfang, drift og rådighedsbeløb mellem IDA Sjælland og IDA 

ManifiQue for hvert kalenderår. 

§ 7. Optræden udadtil 

Stk. 1. IDA ManifiQue kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil. 

Stk. 2. IDA ManifiQue kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk 

organisation uden godkendelse af IDA Sjælland / IDA’s Hovedbestyrelse. 
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§ 8. Ændringer af forretningsorden 

Stk. 1. Eventuelle forslag til ændringer i IDA ManifiQue’s forretningsorden kan behandles 

løbende på bestyrelsesmøder. Ændringer der er foretaget i det forgangne år skal der 

informeres om på førstkommende årsmøde. 

§ 9. Gruppens nedlæggelse 

Stk. 1. Såfremt IDA ManifiQue ønskes nedlagt, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et 

årsmøde eller et ekstraordinært årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte, 

stemmeberettigede IDA ManifiQue medlemmers stemmer.  

Den vedtagne nedlæggelse betragtes som en efterretningssag i IDA Sjælland og træder først i 

kraft efter førstkommende regionsråd i IDA Sjælland samt høring i IDA.  

Stk. 2. IDA Sjælland kan ikke nedlægge IDA ManifiQue eller stille forslag om nedlæggelse af 

IDA ManifiQue. Nedlæggelse skal komme fra medlemmerne af IDA ManifiQue eller IDA 

ManifiQue’s bestyrelse. 

Ovenstående er vedtaget på IDA ManifiQue’s årsmøde torsdag den 25. februar 2013 til 

ikrafttræden straks.. 

                               Den 25. februar 2013 v/ formand Lisbeth Dahl Jørgensen  




