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1. Navn og område 

Stk. 1. Udvalgets navn er: Maskinteknisk udvalg, Østjysk Region. 

Stk. 2. Maskinteknisk udvalg er et fagteknisk udvalg i Østjysk Region, oprettet i henhold til vedtægter for Østjysk 

Region samt IDAs lov og vedtægter. 

 

2. Formål 

Stk. 1. Udvalgets arbejds- og interesseområde er alle aspekter af teknologi indenfor fagområdets emnefelt både teknisk, 

samfundsorienteret og netværksskabende. 

Stk. 2. Maskinteknisk udvalg har til formål: 

Pkt. 1. at arbejde for den tekniske udvikling, 

Pkt. 2. at give medlemmerne lejlighed til at holde sig ajour med og præge udviklingen på det teknolo-

giske område gennem afholdelse af arrangementer, foredrag, kurser, møder og virksomhedsbesøg af ak-

tuel karakter, 

Pkt. 3. at give medlemmerne lejlighed til at møde andre medlemmer og udveksle meninger og erfarin-

ger samt skabe personlige netværk til fælles gavn. 

Stk. 3. Udvalget samarbejder og har faglig koordinering med fagtekniske selskaber indenfor fagområdet. 

Stk. 4. Udvalgets arrangementer og møder samordnes med regionen. 

 

3. Medlemsforhold 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages: 

pkt. 1. Medlemmer og studiemedlemmer af IDA, der har udtrykt ønske herom. 

Medlemmer, der ikke selv har meldt sig ind i en fagteknisk gruppering, kan efter retningslinier 

fastlagt af IDA blive optaget i udvalget. 

pkt. 2. Ikke-optagelsesberettigede personer, der har særlig viden om eller tilknytning til udvalgets 

arbejdsområde. Ikke-optagelsesberettigede personer betaler et kontingent, der fastsættes af IDAs 

Repræsentantskab. Disse medlemmer benævnes gæstemedlemmer. 

Stk. 2. Bortset fra studiemedlemmer er alle medlemmer af udvalget stemmeberettigede og valgbare til udvalgets besty-

relse; dog kan kun medlemmer af IDA udpeges til formand og næstformand. 

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til IDA. 

Stk. 4. Eksklusion kan ske ved at et flertal i bestyrelsen beslutter dette. Eksklusion kan dog kun ske, hvis den pågæl-

dende udviser ukollegial adfærd, hvis vedkommende har realiseret misbrug, og hvis vedkommende skriftlig er blevet 

advaret om muligheden for eksklusion 3 gange. 

 

4. Ledelse 

Udvalgets ledelse består en bestyrelse, der vælges på det årlige årsmøde. 

 

5. Bestyrelse 

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer. 

Bestyrelsen kan supplere sig med 1 til 3 studiemedlemmer som observatører. 

Stk. 2. Årsmødet vælger bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen tilstræber, at mindst halvdelen af den siddende 

bestyrelse genopstiller ved hvert årsmøde. 

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende årsmøde. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt og senest på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet med formand, 

næstformand, sekretær og kasserer. 

 

6. Bestyrelsesmøder 

Stk. 1. Bestyrelsen holder et passende antal bestyrelsesmøder om året. Mødedatoer for det kommende år fastsættes på 

første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder efter behov. 

Stk. 2. Formanden udsender dagsorden for møderne senest10 dage inden hvert møde. Dagsorden indeholder som mini-

mum: 

 Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Pkt. 2. Økonomiopfølgning 

 Pkt. 3. Opfølgning på igangværende aktiviteter 

 Pkt. 4. Eventuelt 
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Stk. 3. Sekretæren tager referat. Referat sendes til bestyrelsen samt IDAs administration. 

Stk. 4. Almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer danner grundlaget for vedtagelsen af beslutnin-

ger. 

 

7. Opgavefordeling 
Stk. 1. Hvert bestyrelsesmedlem påtager sig at deltage i planlægningen af minimum et medlemsarrangement hvert år. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan tilknytte arrangementsplanlæggere, der ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger 

kontaktperson til hver ekstern arrangementsplanlægger. 

 

8. Årsmøde 

Stk. 1. Årsmødet afholdes hvert år i første halvdel af marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og ved 

bekendtgørelse til medlemmerne – enten ved opslag på IDA’s hjemmeside eller via Ingeniøren med angivelse af dags-

orden. 

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte: 

pkt. 1. Valg af mødeleder (som ikke er medlem af bestyrelsen) 

pkt. 2. Årsberetning og fremlæggelse af udvalgets økonomi 

pkt. 3. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år 

pkt. 4. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde – fremlægges af formanden. Grundlaget for denne be-

retning er IDA’s egen beretning, der typisk indeholder statistikker m. v. for det forgangne år. 

pkt. 5. Indkomne forslag 

pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

pkt. 7. Eventuelt 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden årsmødet. 

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

Stk. 5. Referat fra årsmødet tilgår bestyrelsen og IDAs administration. 

Stk. 6. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 5 % af udvalgets 

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. 

 

9. Økonomi 

Stk. 1. Til udvalgets aktiviteter og drift ydes tilskud fra regionen. 

Stk. 2.  Udvalget aftaler hvert år et budget med Regionsrådet i Østjysk region for det kommende år. Budgettet indehol-

der mål og rammer for udvalget med hensyn til aktiviteter og økonomi. 

Stk. 3. Bestyrelsen er overfor regionsrådet ansvarlig for udvalgets økonomi. Regnskab føres af IDAs administration og 

kontrolleres af udvalgets og regionens kasserer.  

Stk. 4. IDA / regionen hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs/regionens samtykke. 

 

10. Optræden udadtil 

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

Stk. 2. Udvalget kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse af 

regionen / Hovedbestyrelsen. 

 

11. Ændringer af forretningsorden 

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen og indsender til godkendelse i regionsrådet i Østjysk region. 

 

12. Udvalgets nedlæggelse 

Stk. 1. Regionsrådet kan nedlægge udvalget. 

Stk. 2. Såfremt udvalgets bestyrelse ønsker at nedlægge udvalget indsendes indstilling til regionsrådet, der træffer afgø-

relse. 

 

Ovenstående er vedtaget: 

 

Bestyrelsen for Maskinteknisk udvalg _____________________ Den _____________ 

   Formand for udvalget 

 

Regionsrådet i IDA Østjylland   _____________________ Den _____________ 

   Formand for regionsrådet 


