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Kommissorium for IDA Trafik & Byplan, Østjylland (Østjysk Region). 

 

IDA Trafik & Byplan, Østjylland er en faggruppe under Ingeniørforeningens region Østjylland. 

IDA Trafik & Byplan, Østjylland har til formål: 

▪ at udbrede og formidle viden om samspillet mellem byplanlægning og trafikplanlægning og 

fagområder herunder.  

▪ at skabe netværk og forum for vidensdeling mellem alle faglige aktører inden for by- og 

trafikplanlægning. 

▪ At skabe og bidrage til udvikling og dialog mellem uddannelsesinstitutioner, myndigheder, 

politikere, virksomheder, eksperter og borgere.  

▪ at give medlemmerne mulighed for til at holde sig à jour med og præge udviklingen inden 

for by- og trafikplanlægning. 

IDA Trafik & Byplan, Østjylland samarbejder med andre fagtekniske inden for IDA (fx. IDA Trafik & 

Byplan, Nordjyske Planlægger) og relevante eksterne organisationer for at tilbyde den bedst mulige 

videnformidling til medlemmerne. 

IDA Trafik & Byplan, Østjylland kan ved gennemførelse af større arrangementer samarbejde med 

regionen, andre afdelinger/regioner, fagtekniske enheder, andre faglige grupperinger og 

erhvervslivet.  

 

1. Medlemsforhold 

IDA Trafik & Byplan, Østjyllands optagelsesberettigede medlemskreds fremgår af og skal være i 

overensstemmelse med i IDAs Love og vedtægter. 

Kun medlemmer af IDA kan vælges til formand og næstformand. 

 

2. Bestyrelse, Formand og Ledelse  

IDA Trafik & Byplan, Østjyllands ledelse består af en bestyrelse som vælges på et årligt årsmøde. 

Bestyrelsen består af formand samt mindst 3 og højst 6 medlemmer og studiemedlemmer. Der kan 

højst vælges 2 studiemedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Studiemedlemmer kan ikke vælges 

som formand eller kasserer. Bestyrelsen kan herudover supplere sig med 1 eller 2 medlemmer som 

observatører. Observatører kan vælges blandt selskabet medlemmer og studiemedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende 

årsmøde. 

Ved formandens indtrædende vakance fungerer næstformanden som formand indtil 

førstkommende årsmøde. 
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IDA Trafik & Byplan, Østjylland skal udpege en kasserer, som sammen med formanden er ansvarlig 

for IDA Trafik & Byplan, Østjyllands økonomi over for regionsrådet.  

IDA Trafik & Byplan, Østjylland fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

3. Økonomi 

Til IDA Trafik & Byplan, Østjyllands aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA Østjylland.  

IDA Trafik & Byplan, Østjylland aftaler hvert år et budget med Regionsrådet i Østjysk Region for det 

kommende år. Budgettet skal indeholde mål og rammer for IDA Trafik & Byplan, Østjylland med 

hensyn til aktiviteter og økonomi.  

 

4. Kontakt mellem regionsråd og IDA Trafik & Byplan, Østjylland  

Formanden for IDA Trafik & Byplan, Østjylland inviteres til regionens stormøder. Derudover er IDA 

Trafik & Byplan, Østjylland velkommen til at invitere et eller flere regionsrådsmedlemmer med til 

IDA Trafik & Byplan, Østjyllands møder.  
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