DSL
Vedtægter for Dansk Svejseteknisk Landsforening

§1
Navn og hjemsted
1.1

Foreningens navn er "Dansk Svejseteknisk Landsforening"

1.2

Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune

1.3

Såfremt foreningens hovedkontor måtte flytte til anden kommune, indebærer dette en
tilsvarende ændring af foreningens hjemstedskommune

1.4

Foreningens adresse er Park Allé 345, 2605 Brøndby
§2
Formål

Foreningens formål er at følge og fremme kendskabet til samt udviklingen og anvendelsen af
svejseteknikker, ikke-destruktiv prøvning, automatisering og optimering af tilhørende processer
og metoder samt tilgrænsende områder i Danmark.
Foreningen vil direkte eller gennem Dansk NDT-forening og andre fraktioner under DSL
samarbejde med personer, ERFA-grupper, institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder
i ind- og udland for at fremme:
1.

Foredrag og kurser samt andre former for organiseret videnudveksling

2.

Besøg på virksomheder, messer og udstillinger med tilknytning til
svejsetekniske områder

3.

Offentliggørelse af tekniske informationer i et tidsskrift

4.

Udvikling og koordinering af uddannelser

5.

Forskning
§3
Medlemmer

3.1

Som medlemmer optages såvel enkeltpersoner som institutioner, organisationer,
erhvervsvirksomheder m.fl., der er interesseret i foreningens formål og virke

3.2

Medlemmer af DSL kan vederlagsfrit, efter anmodning, blive medlem af fraktioner
under DSL. Medlemmer af NDT-foreningen er samtidig medlemmer af DSL.

3.3

Anmodning om optagelse sendes til foreningen. Udtrædelse kan kun ske til en 1.
januar efter skriftlig anmodning herom til foreningen senest den 1. december.
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§4
Kontingent
På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for det følgende regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet fastsættes for medlemsgrupperne:
Gruppe 1:

Personlige medlemmer

Gruppe 2:

Virksomheder med 1-25 svejsere/NDT operatører, samt øvrige
uden svejsere/NDT-operatører

Gruppe 3:

Virksomheder med mere end 25 svejsere/NDT operatører

Gruppe 4:

Øvrige virksomheder, forhandlere, rådgivende ingeniører, andre
institutter, uddannelsesinstitutioner samt interesseorganisationer

Gruppe 5:

Studerende og pensionister

Kontingentet, der betales forud, forfalder til de på generalforsamlingen fastsatte terminer.
Hvis betaling udebliver i mere end seks måneder, kan de pågældende medlemmer slettes af
foreningen.
§5
Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, hvoraf seks medlemmer vælges på den ordinære
generalforsamling, heraf skal mindst to medlemmer være bosat i det jysk-fynske område.
Derudover udpeger hver fraktion under DSL et medlem fra deres styregruppe til DSL's
bestyrelse. Styregruppen for Dansk NDT-forening udpeger dog 3 medlemmer til DSL’s
bestyrelse.
Det ene år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, de to næste år vælges to
bestyrelsesmedlemmer.
Funktionstiden er tre år. Genvalg kan finde sted.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Udgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsens møder
kan afholdes af foreningen. Ved ansøgning om del i foreningens midler opstilles et budget, og
der aflægges bagefter regnskab og rapport over forløbet (rejseafregning).
Større udbetalinger, indgåelse af kontrakter samt køb, salg og leje af fast ejendom skal
godkendes af bestyrelsen. Ved køb, salg og leje af fast ejendom tegnes DSL af formanden og to
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at foretage udbetalinger forbundet
med foreningens almindelige, daglige drift.
Foreningens daglige administration udøves af sekretariatet. Sekretariatets forretningsgang og
funktionsomfang er baseret på kontrakt med eller på regler fastsat af bestyrelsen. Formanden
danner bindeled mellem sekretariatet og bestyrelsen, og er dermed ansvarlig overfor denne.
Bestyrelsen kan beslutte at ansætte lønnet hjælp. Vilkår, herunder honorering, skal godkendes
af bestyrelsen.
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§6
Faglig repræsentation
6.1

Fraktioner indenfor DSL kan dannes med bestyrelsens godkendelse

6.2

Dansk NDT-forening er en fraktion af DSL. Opløsning af fraktioner kan kun ske på en
generalforsamling.

6.3

Øvrige medlemmer indenfor fastansatte faglige områder kan udpege kontaktmænd til
varetagelse af særlige medlemsinteresser.
Sådanne kontaktmænd skal godkendes af bestyrelsen, og de samarbejder med denne
om foreningens aktiviteter af særlig interesse for de respektive særlige områder.
§7
Møder i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst to medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Budget for fraktionerne forelægges DSL's bestyrelse til godkendelse, inden regnskabsårets
begyndelse.
Der føres referat fra bestyrelsesmøderne.
§8
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år
senest i juni måned. Mindst hver tredje generalforsamling afholdes udenfor Sjælland.
Indvarsling med dagsorden skal publiceres i foreningens tidsskrift ”Svejsning” eller tilsendes
medlemmerne direkte mindst tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
Årsregnskab vil blive uddelt til deltagerne i generalforsamlingen, men kan også forinden
rekvireres fra foreningen.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for DSL for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingentet for det kommende år.
5. Eventuelle forslag fra medlemmer
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt
Forslag fra medlemmer til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan afgives stemmer, under henvisning til §4 om medlemskategorier,
således:
a) Personlige medlemmer, gruppe 1 samt gruppe 5, har hver én stemme.
b) Erhvervsvirksomheder med helårsbeskæftigede svejsere/NDT-operatører har
følgende stemmetal:
Gruppe 2: 5 stemmer
Gruppe 3: 10 stemmer
c)

Gruppe 4 medlemmer, dvs. øvrige virksomheder, forhandlere, rådgivende
ingeniører, andre institutioner, uddannelsesinstitutioner samt
interesseorganisationer har hver 5 stemmer.

Alle foreningens medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt, dog kan ingen enkelt deltager i
generalforsamlingen have mere end tyve fuldmagtsstemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværendes antal og træffer sine
beslutninger ved simpelt flertal. Undtaget herfra er dog beslutning om foreningens ophør, der
kun kan ske efter reglerne i §11.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når fem medlemmer ønsker det. Der føres et referat af
generalforsamlingen, som publiceres i medlemsbladet ”Svejsning”.
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan ved tilsendelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen med
to dages varsel. Bestyrelsen skal på samme måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling
inden tyve dage efter at have modtaget skriftlig opfordring dertil af mindst treti
stemmeberettigede medlemmer.
Dagsordren skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. De fremkomne forslag
3. Eventuelt
Referat af den ekstraordinære generalforsamling tilføres forhandlingsprotokollen.
§10
Lovændringer
Ændringer i disse love kan kun foretages på en generalforsamling.
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§11
Opløsning
Til foreningens opløsning vedtages på, en til dette formål indkaldt, ekstraordinær
generalforsamling med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer samt en fire uger senere
afholdt urafstemning, hvor der kræves den samme kvalificerede majoritet.
Ved tilfælde af Dansk Svejseteknisk Landsforeningens opløsning overføres den eventuelle
formue til en fond til støtte af formål relateret til foreningens virkefelt.
Vedtaget på den konstituerende generalforsamling 2. maj 1939.
Ændret på de ordinære generalforsamlinger:
24. april 1947, 29. april 1948, 21.april 1949, 25. april 1958, 17.april 1959, 22. april 1960,- 19.
april 1963, 22. april 1965, 19. april 1967, 25. april 1974, 3. april 1975, 12. april 1984, 18. april
1996, 16. april 1998, 20. april 1999. ekstraordinær generalforsamling 16. september 1999.
Generalforsamling 7. maj 2010.
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