Vedtægt for IDA Privat

1. januar 2015

§ 1. Navn
Afdelingens navn er IDA Privat.

§ 2. Formål og opgaver
Stk. 1. IDA Privat er oprettet i henhold til § 14 i Lov for Ingeniørforeningen i Danmark.
Stk. 2. IDA Privat skal under ansvar over for Ansattes Råd og i samarbejde med administrationen varetage
de ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs privatansatte medlemmer i overensstemmelse med IDAs
formål og vedtægt og de rammer, som fastlægges af Ansattes Råd.
Stk. 3. IDA Privat skal være rådgivende for og indstille til Ansattes Råd vedrørende forhold på det private
område.
Stk. 4. IDA Privat har ret til at afgive indstilling, inden Ansattes Råd afgør en sag, der alene vedrører afdelingens medlemmer.

§ 3. Medlemmer
IDA Privat omfatter alle privatansatte medlemmer af IDAs medlemskategori 2. I tvivlstilfælde afgør Ansattes Råd, om de ansatte i en given virksomhed hører til IDA Privat.

§ 4. Virksomhedsgrupper/netværksvirksomhedsgrupper/akademikerklubber
Stk. 1. Under IDA Privat kan der oprettes virksomhedsgrupper, netværksvirksomhedsgrupper og akademikerklubber.
Stk. 2. Der kan oprettes virksomhedsgruppe i enhver privat virksomhed, hvor der er ansat mindst 5 medlemmer af IDAs medlemskategori 2.
Stk. 3. Der kan oprettes netværksvirksomhedsgrupper for medlemmerne i 2 eller flere private virksomheder,
hvis der i de pågældende virksomheder tilsammen er ansat mindst 5 medlemmer af IDAs medlemskategori
2.
Stk. 4. Der kan oprettes akademikerklub i enhver privat virksomhed, hvor der er ansat mindst 5 medlemmer
af IDAs medlemskategori 2, Den danske Landinspektørforening eller de organisationer, som er medlem af
Akademikerne, jf. dog de begrænsninger og andre undtagelser der måtte være i de enkelte organisationers
vedtægter.
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Stk. 5. Virksomhedsgruppen/netværksvirksomhedsgruppen/akademikerklubben varetager medlemmernes
interesser i den pågældende virksomhed. Virksomhedsgruppen/netværksvirksomhedsgruppen/akademikerklubben repræsenterer IDA over for virksomhedens ledelse
inden for rammerne af de vedtægter, der er godkendt af IDA Privat for den pågældende virksomhedsgruppe/netværksvirksomhedsgruppe/akademikerklub.
Stk. 6. IDA Privat udarbejder standardvedtægt for virksomhedsgrupper og netværksvirksomhedsgrupper.
Stk. 7. Vedtægten og ændringer i vedtægten for den enkelte virksomhedsgruppe/netværksvirksomhedsgruppe skal godkendes af IDA Privat for at være gyldig.
Stk. 8. Medlemmer af IDA, der er ansat i en lederfunktion og som i henhold til arbejdsretlige regler ikke kan
pålægges at gå i konflikt, har ikke stemmeret ved afstemninger i virksomhedsgruppen/netværksvirksomhedsgruppen/akademikerklubben, ved emner, der vedrører løn- og ansættelsesforhold.

§ 5. IDA Privats generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er IDA Privats øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal
Stk. 3. Alle privatansatte medlemmer af IDAs medlemskategori 2 er berettigede til at deltage i generalforsamlingen. Alle deltagere har stemmeret med én stemme per deltager.
Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af IDA Privats bestyrelse.
Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 28 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 21 dage
før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til eller bekendtgøres for medlemmerne af medlemskategori 2 senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:








Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til orientering
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Stk. 8. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.
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Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når IDA Privats bestyrelse finder det nødvendigt, eller på
skriftlig anmodning fra mindst 50 privatansatte medlemmer af IDAs medlemskategori 2 fra minimum 5
virksomheder. Den skriftlige anmodning skal indeholde forslag til dagsorden.
Stk. 10. Afstemning på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger skal kun
være skriftlige, hvis mindst et medlem begærer det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 11. Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Konference
Der afholdes mindst én årlig konference for privatansatte medlemmer af IDAs medlemskategori 2.

§ 7. Valg af bestyrelsesformand og bestyrelse
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger blandt afdelingens medlemmer en bestyrelsesformand. Det er muligt at
stille op til formandsposten in absentia. IDA Privat følger IDAs til enhver tid gældende regler om genvalg.
Stk. 2 Bestyrelsesformanden skal på tidspunktet for valget være ansat i en privat virksomhed. Bestyrelsesformanden kan ikke være ansat i en lederfunktion, hvis denne i henhold til arbejdsretlige regler ikke kan
pålægges at gå i konflikt.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger blandt afdelingens medlemmer 8 medlemmer til bestyrelsen for IDA
Privat. Det er muligt at stille op som bestyrelsesmedlem in absentia. IDA Privat følger IDAs til enhver tid
gældende regler om genvalg. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være fra virksomheder med en virksomhedsgruppe/netværksvirksomhedsgruppe/akademikerklub og 5 bestyrelsesmedlemmer fra virksomheder
uden virksomhedsgrupper/netværksvirksomhedsgruppe/akademikerklub. Dog kan der i mangel af opstillede til bestyrelsen fra den ene gruppe vælges repræsentanter fra den anden gruppe.
Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer skal på tidspunktet for valget være ansat i en privat virksomhed. Ledere kan
vælges til bestyrelsen, men kan dog udelukkes fra punkter på bestyrelsesmøder, hvor de som følge af deres
arbejdsfunktion vil være inhabile. Det gælder alene emner, der vedrører løn- og ansættelsesforhold.
Stk. 5. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges i de år, hvor IDA afholder repræsentantskabsvalg.
Stk. 6 Generalforsamlingen vælger blandt afdelingens medlemmer i alt 4 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge. Valgperioden er 1 år. Genvalg er tilladt.
Stk. 7. Et medlem kan ikke vælges som suppleant til bestyrelsen, hvis medlemmet ikke kan vælges til bestyrelsen på grund af genvalgsreglen
Stk. 8 Valgbarheden ophører hvis formanden eller et bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af medlemskategori 2 eller skifter job til en stilling, der hører under IDA Offentlig. Desuden ophører valgbarheden
for formanden, såfremt denne ansættes i en lederfunktion og som i henhold til arbejdsretlige regler ikke kan
pålægges at gå i konflikt. Formanden eller bestyrelsesmedlemmet kan varetage sin post indtil førstkommende generalforsamling efter jobskifte.
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§ 8. Valg af talsperson til AR
I de år, hvor der afholdes repræsentantskabsvalg i IDA, vælger bestyrelsen for IDA Privat blandt de valgte
medlemmer af bestyrelsen en talsperson uden stemmeret samt en suppleant herfor til Ansattes Råd, jf. § 14,
stk. 2 i IDAs Lov og vedtægter. Valget gælder for den 3-årige repræsentantskabsperiode. For begge gælder,
at de til enhver tid skal være medlemmer af bestyrelsen for IDA Privat.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1. Den daglige ledelse af IDA Privat varetages af formanden og de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10. Økonomi
Stk. 1. IDA Privats udgifter afholdes efter bevilling fra AR, som herefter godkendes af Repræsentantskabet
over IDAs regnskab.
Stk. 2. Regnskabsåret følger IDAs regnskabsår.

§ 11. Vedtægtsændringer
IDA Privats vedtægter godkendes af Ansattes Råd i overensstemmelse med § 14, stk. 7 i Lov for Ingeniørforeningen i Danmark.

§ 12. Opløsning
IDA Privat kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages i IDAs Repræsentantskab i form af en ændring af
IDAs Lov og vedtægter.

§ 13. Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2015.
Godkendt af Ansattes Råd den 3. december 2014.

