Sagsnr. 2015-11365

Vedtægter for Djøf, vedtaget af repræsentantskabet den 18. marts 2021
Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 7. september 1971 i Danmarks Juristforbund og på repræsentantskabsmøde den 31. august 1971 i Danske Økonomers
Forening, med ændringer vedtaget af repræsentantskabet for Danmarks Jurist- og
Økonomforbund den 21. maj 1973, 13. december 1973, 29. maj 1975, 31. maj
1976, 17. januar 1977, 28. november 1977, 27. november 1980, 24. november
1981, 30. november 1982, 30. november 1983, 30. november 1984, 28. november
1985, 28. november 1986, 27. november 1987, 28. november 1988, 29. november
1990, 28. november 1991, 26. november 1992, 11. november 1993, 16. november
1994, 17. november 1995, 15. november 1996, 14. november 1997, 25. november
2004, 27. april 2006, 21. november 2006, 28. november 2007, 20. november 2008,
19. oktober 2009, 18. november 2010, 14. marts 2013, 12. marts 2015 og konsekvensrettet den 16. marts 2017 og ændret den 27. april 2017, 29. januar 2018,
26. april 2019, 24. april 2020 og 18. marts 2021.
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Djøf. Foreningen fører binavnet Danmarks Jurist- og
Økonomforbund (Djøf).
Stk. 2. Djøfs hjemsted er København.
§ 2. Formål
Djøf er en faglig organisation, der samler alle akademikere og studerende, inden
for det samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske område, med det formål,
•
•
•
•
•
•

at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser
at hævde de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelsers og forsknings betydning for samfundet
at virke for og understøtte medlemmernes vedligeholdelse og udbygning af faglig uddannelse og viden
at virke for og understøtte medlemmernes karrieremuligheder
at virke for og understøtte medlemmernes indbyrdes relationer og netværk
at forhandle og rådgive om løn - og ansættelsesvilkår samt ophavsretlige interesser for medlemmerne.

§ 3 Organer
Stk. 1. Djøfs formål varetages af:
a)
b)
c)
d)

repræsentantskabet
fællesbestyrelsen
bestyrelsen
de delforeninger, som består ved vedtagelsen af nærværende vedtægter, jfr. bilag 1 til vedtægterne eller som senere oprettes af bestyrelsen
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e) medlemsgrupper, som godkendes af bestyrelsen samt
f) foreninger og organisationer, som består ved vedtagelsen af nærværende vedtægter, jfr. bilag til vedtægterne, eller som senere
anerkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen godkender vedtægterne for de i stk. 1 litra d) og f) nævnte delforeninger og foreninger.
§ 4. Medlemmerne
Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer med en dansk akademisk bachelorgrad, kandidatgrad, licentiatgrad/Ph.d., doktorgrad eller erhvervsøkonomisk
diplomuddannelse (HD). Bestyrelsen træffer afgørelse om ændringer i optagelsesgrundlaget inden for rammerne af Djøfs formål, jfr. § 2.
Stk. 2. Som studentermedlem kan optages enhver, der ved en dansk læreanstalt er
tilmeldt et studium, som kan føre til en grad, der giver adgang til optagelse som
medlem i henhold til stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at studerende, der er tilmeldt
et studie, der fører til en professionsbachelorgrad, som giver adgang til optagelse
på en akademisk kandidatgrad, kan optages i Djøf. Bestyrelsen kan endvidere
beslutte, at studerende fra udenlandske læreanstalter kan optages som studentermedlemmer.
Stk. 3. Enhver, som i udlandet har bestået en eksamen, der kan sidestilles med en
dansk akademisk grad, der giver adgang til optagelse som medlem, kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse optages som medlem i henhold til stk. 1.
Stk. 4. Bestyrelsen kan som medlemmer optage personer, der ikke har en akademisk grad, som nævnt i stk. 1, når deres stilling med hensyn til arbejdsmæssigt
indhold og ansættelsesvilkår begrunder dette.
Stk. 5. Medlemskab opnås ved personlig indmeldelse. Bestyrelsen kan tiltræde, at
medlemmer af en forening eller organisation, der anerkendes i henhold til § 3f indmelder samtlige sine medlemmer i Djøf.
Stk. 6. De medlemmer af Djøf, som i henhold til bestyrelsens beslutning kan optages i en af de i henhold til § 3d anerkendte delforeninger, undergives foruden Djøfs
vedtægter de af Djøf godkendte vedtægter for delforeningerne.
Stk. 7. De medlemmer af Djøf, som kan optages i en af de i henhold til de i § 3f
anerkendte foreninger eller organisationer, er samtidig med medlemskab af Djøf
medlemmer af disse foreninger, og undergives foruden Djøfs vedtægter de af Djøf
godkendte vedtægter for disse foreninger eller organisationer.
Stk. 8. Medlemmerne har pligt til at underrette Djøf om ændringer i forudsætningerne for medlemmets indplacering i delforening, forening eller organisation.
Stk. 9. Djøf kan indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer om interessevaretagelse på områder, som er fælles for de pågældende organisationer. Samarbejdsaftalerne kan indeholde regler om, at medlemmerne i den ene organisation
samtidig skal være medlemmer i den anden organisation.
Stk. 10. Bistand til medlemmer i sager om løn- og ansættelsesvilkår ydes kun i
sager, der er opstået efter indmeldelsen. Bistand ydes ikke til et medlem, som ikke
har betalt forfaldent kontingent. Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige
omstændigheder, kan der gøres undtagelser herfra.
3

§ 5.
Stk. 1. Medlemmerne har pligt til
•
•

•
•

at respektere og virke for Djøfs formål, samt at overholde Djøfs vedtægter
og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser
at respektere arbejdsstandsning og andre kollektive skridt, som etableres
af eller tiltrædes af Djøf i overensstemmelse med gældende hovedaftaler,
samt i øvrigt at efterkomme de pålæg vedrørende løn - og ansættelsesforhold, som Djøf måtte give
at overholde de af Djøf indgåede aftaler vedrørende løn- og ansættelsesvilkår
at udvise god kollegial adfærd.

Stk. 2. Kollektiv forvaltning af ophavsret
Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusivret til Djøf til kollektiv forvaltning af
ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. Djøf kan videregive
mandatet til de relevante forvaltningsorganer eventuelt via Akademikerne.
§ 6.
Stk. 1. Ansættelsesforholdet mellem advokater og advokatmedarbejdere omfattes
ikke af bestemmelserne i § 2, 6. led og § 5, stk. 1, 2. og 3. led.
Stk. 2. Bidrag til Djøfs Fond kan ikke uden Danske Advokaters billigelse pålægges
advokater og advokatmedarbejdere for så vidt angår deres erhverv som advokat.
Dette udelukker ikke, at der kan pålægges advokater og advokatmedarbejdere
bidrag til fonden for så vidt angår hverv, der er aflønnet i henhold til aftale, som
forhandles gennem Djøf eller Akademikerne.
§ 7.
Stk. 1. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Djøf. Kontingentet fastsættes
endeligt af repræsentantskabet og kan udskrives med uensartede beløb for forskellige medlemsgrupper.
Stk. 2. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder beslutte, at der midlertidigt
skal ske regulering af kontingentet for visse medlemsgrupper, og at der midlertidigt
skal opkræves ekstraordinært kontingent hos samtlige medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen kan eftergive kontingent eller meddele henstand med betalingen, hvis et medlem på grund af sygdom, arbejdsløshed eller lignende er kommet i
økonomiske vanskeligheder.
Stk. 4. Til varetagelse af Djøfs formål kan repræsentantskabet efter bestemmelserne om vedtægtsændringer etablere fonde, hvortil medlemsbidrag fastsættes af
repræsentantskabet. Reglerne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på bidrag til
fonde.
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§ 8.
Stk. 1. Et medlem, der handler i strid med § 5 stk. 1 eller i øvrigt modarbejder Djøfs
formål, kan udelukkes af Djøf. Er forholdet af mindre alvorlig karakter, kan Djøf i
stedet udtrykke sin misbilligelse af dette.
Stk. 2. Beslutninger i henhold til stk. 1 træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog
inden der træffes beslutning høre den pågældende. Beslutningen, der meddeles
skriftligt, og som skal indeholde begrundelse, kan indbringes for det nærmest følgende repræsentantskabsmøde, hvis beslutning er endelig.
§ 9.
Stk. 1. Udelukkelse af Djøf kan endvidere ske, når et medlem trods påkrav undlader at betale forfaldent kontingent eller andet skyldigt bidrag til Djøf eller de anerkendte delforeninger i Djøf i mere end tre måneder efter forfaldsdag.
Stk. 2. Beslutninger i henhold til stk. 1 træffes af bestyrelsen, hvis afgørelse er
endelig.
§ 10.
Stk. 1. Udmeldelse af Djøf sker skriftligt med tre måneders varsel til et kvartals
begyndelse. Bestyrelsen kan dog beslutte at nedsætte udmeldelsesvarslet.
Stk. 2. Under en løbende konflikt, hvori Djøf er inddraget, kan udmeldelse kun finde
sted med bestyrelsens samtykke.
Stk. 3. Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse af Djøf unddrage sig forpligtelser,
der påhviler ham på grund af forhold, der er opstået inden hans udtræden.
§ 11. Repræsentantskabet, herunder delforeningernes repræsentantskaber
Stk. 1. Repræsentantskabet er Djøfs øverste myndighed.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af repræsentantskaberne for Djøfs delforeninger, repræsentanter valgt af Djøfs medlemsgrupper samt formanden. Repræsentantskabet består af i alt 256 repræsentanter.
Stk. 3. Delforeningernes repræsentantskaber har følgende størrelser:
- Djøf Privats repræsentantskab og Djøf Offentligs repræsentantskab består hver
af 70 repræsentanter.
- Offentlige chefer i Djøfs repræsentantskab og Djøf Studerende består hver af 30
repræsentanter.
- Djøf Advokats repræsentantskab og Pensionistforeningen i Djøfs repræsentantskab består hver af 20 repræsentanter.
Stk. 4. Medlemsgrupperne udland, arbejdssøgende og selvstændige advokater
vælger hver fem repræsentanter til repræsentantskabet.
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Stk. 5. Repræsentantskabet og dermed delforeningernes repræsentantskaber, jfr.
stk. 3 samt repræsentanterne for medlemsgrupperne, jfr. stk. 4. vælges for to år ad
gangen fra 1. januar i lige år til udgangen af ulige år, jfr. dog stk. 9. Djøf Studerende kan dog vælge at afholde årlige valg.
Stk. 6. Samtlige delforeningers repræsentantskaber, jfr. stk. 3 samt repræsentanterne for medlemsgrupperne, jfr. stk. 4 vælges i oktober – november måned i ulige
år, jfr. dog stk. 9. Det udpegende organ er pligtigt at meddele sekretariatet resultatet af valget senest 1. december i valgåret. Djøf Studerende kan vælge at afholde
årlige valg til delforeningens repræsentantskab. I givet fald sker valgene tillige i
oktober - november måned i lige år, og har virkning fra 1. januar i ulige år.
Stk. 7. Delforeningerne fastsætter selv valgmetoden for valg til repræsentantskaberne.
Stk. 8. Repræsentanter for medlemsgruppen udland vælges efter regler fastsat af
bestyrelsen.
Stk. 9. Repræsentanter for medlemsgruppen arbejdssøgende vælges for et møde
ad gangen efter regler fastsat af bestyrelsen.
Stk. 10. Repræsentanter for medlemsgruppen selvstændige advokater vælges af
Danske Advokater.
Stk. 11. Formanden vælges for en toårig periode på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts – april måned i lige år.
Stk.12. Hvis et medlem af repræsentantskabet afgår i løbet af valgperioden, vælger
delforeningen efter egne fastsatte valgregler eller medlemsgrupperne efter regler
fastsat af bestyrelsen et medlem for den resterende del af valgperioden, jfr. dog
stk. 9.
§ 12. Afholdelse af repræsentantskabsmøder
Stk. 1. Repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i marts - april måned.
Herudover skal repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller 20 medlemmer af repræsentantskabet eller samtlige repræsentanter i en delforening ønsker det.
Stk. 2. Repræsentantskabsmøde indkaldes ved udsendelse af foreløbig dagsorden
senest fem uger før mødet. I særligt hastende tilfælde kan indkaldelse dog undtagelsesvis ske med dags varsel. På begæring af 20 repræsentanter eller fra samtlige repræsentanter i en delforening eller i en medlemsgruppe optages forslag på
dagsordenen, hvis forslaget er skriftligt og begrundet og er bestyrelsen i hænde
senest tre uger før mødet. Endelig dagsorden udsendes med mindst ti dages
varsel.
Stk. 3. Djøfs bestyrelse kan beslutte, at repræsentantskabsmøder i Djøf og i
Djøfs delforeninger kan afholdes helt eller delvist som digitale møder. Djøfs
bestyrelse kan træffe beslutning om fravigelser fra vedtægterne, herunder i
delforeningerne, som måtte være nødvendige af hensyn til mødeafviklingen.
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Stk. 4. På det ordinære repræsentantskabsmøde i marts – april måned skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent
Beretning om Djøfs virksomhed
Forelæggelse af årsregnskabet for det foregående regnskabsår med revisionens bemærkninger
Godkendelse af årsregnskabet for det foregående regnskabsår for Djøfs
Fond med revisionens bemærkninger
Godkendelse af strategi (i de år, hvor den eksisterende strategi udløber)
Godkendelse af Djøfs budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af formand (i lige år)
Valg af to næstformænd (i lige år)
Valg af yderligere syv medlemmer af bestyrelsen (i lige år)
Evt. suppleringsvalg af formand (i ulige år)
Evt. suppleringsvalg af næstformænd (i ulige år)
Evt. suppleringsvalg af medlemmer (i ulige år)
Valg af revisorer
Eventuelt

Stk. 5. Bestyrelsen kan som led i udmøntningen af Djøfs strategi beslutte at nedsætte kontingentet for visse grupper af medlemmer. Repræsentantskabet orienteres på førstkommende repræsentantskabsmøde om bestyrelsens beslutning.
§ 13.
Stk. 1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.
Stk. 2. Repræsentantskabet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed med
mindre andet særligt er fastsat i vedtægterne. Afstemninger i repræsentantskabet
foregår mundtligt eller ved håndsoprækning. Stemme kan afgives på grundlag af
skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant i samme delforening eller medlemsgruppe.
Stk. 3. Formanden eller formanden for en delforening kan forlange, at en beslutning træffes på grundlag af stemmevægte ud fra delforeningernes medlemstal pr.
1. januar i det givne år beregnet således, at den enkelte repræsentant bærer
mindst en stemme. Når der stemmes med stemmevægte, sker afstemningen skriftligt.
Stk. 4. Ved afstemninger på baggrund af stemmevægte tæller Djøf Studerendes
medlemstal med det halve.
Stk. 5. Formanden og repræsentanterne for medlemsgrupperne stemmer hver især
med en stemmevægt på en.
Stk. 6. Alle medlemmer kan overvære repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen kan
dog ekstraordinært beslutte, at et repræsentantskabsmøde skal afholdes for lukkede døre. Dørlukning gælder dog ikke bestyrelsesmedlemmer og delforeningsbestyrelsesmedlemmer, som efter den 1. januar i lige år ikke er valgt til repræsentantskabet.
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Stk. 7. Bestyrelsen kan indbyde andre, herunder repræsentanter for pressen, til at
overvære repræsentantskabsmødet.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i behandlingen eller afgørelsen af
de i § 8, stk. 1 nævnte forhold.
Stk. 9. Repræsentanter, der er faste dommere, samt repræsentanter for delforeninger eller for medlemsgrupper, hvis medlemmer ikke bidrager til Djøfs Fond, har
ikke stemmeret ved beslutninger, der vedrører konfliktforanstaltninger.
Stk. 10. Der tages referat af repræsentantskabets beslutninger.
§ 14. Fællesbestyrelsen, herunder delforeningsbestyrelserne
Stk. 1. Fællesbestyrelsen består af delforeningernes bestyrelser, repræsentanter
for medlemsgrupperne, formanden samt medlemmer af bestyrelsen, som ikke er
medlemmer af en delforeningsbestyrelse.
Stk. 2. Fællesbestyrelsen mødes mindst to gange om året, indkaldt af bestyrelsen.
Fællesbestyrelsen drøfter væsentlige emner for Djøf i relation til strategi- og politikudvikling.
Stk. 3. Fællesbestyrelsen sammensættes på eller i forbindelse med de ordinære
repræsentantskabsmøder i delforeningerne i marts-april måned i lige år, hvor delforeningerne vælger deres bestyrelser. Djøf Studerende kan dog vælge at afholde
årlige valg til bestyrelsen i marts-april måned.
Stk. 4. Delforeningsbestyrelsernes maksimale størrelse, inklusive suppleanter, er
følgende:
- Delforeninger med under 5.000 medlemmer kan have op til 8 bestyrelsesmedlemmer
- Delforeninger med 5.000 – 10.000 medlemmer kan have op til 10 bestyrelsesmedlemmer
- Delforeninger med mere end 10.000 medlemmer kan have op til 12 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Medlemsgrupperne udland og selvstændige advokater vælger hver 1 medlem til fællesbestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter regler for valg af medlem for medlemsgruppen udland. Danske Advokater vælger et medlem på vegne af selvstændige advokater. Medlemsgruppen arbejdssøgende vælger 2 medlemmer. Valgregler fastsættes af bestyrelsen.
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§ 15. Bestyrelsen
Stk. 1. Djøf ledes af en bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af ti medlemmer: En formand, to næstformænd samt
syv medlemmer.
Stk. 3. Formanden er født medlem af repræsentantskabet. Formanden repræsenterer ikke en delforening eller en medlemsgruppe.
Stk. 4. Såvel næstformændene som de øvrige syv medlemmer af bestyrelsen er
medlemmer af repræsentantskabet valgt af deres respektive delforening eller medlemsgruppe. Næstformændene og medlemmerne kan tillige være medlemmer af
en delforeningsbestyrelse.
Stk. 5. Formanden og de to næstformænd skal på valgtidspunktet være henført til
hver sin delforening eller medlemsgruppe.
Stk. 6. Af de øvrige syv medlemmer i bestyrelsen må tre eller flere ikke være henført til samme delforening eller medlemsgruppe, og medlemmerne skal komme fra
mindst fem forskellige delforeninger eller medlemsgrupper.
Stk. 7. Formanden og de to næstformænd udgør formandskabet.
Stk. 8. Formanden udøver på bestyrelsens vegne den daglige politiske ledelse.
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk. 10. Der tages referat af bestyrelsens beslutninger.
Stk. 11. Delforeninger og medlemsgrupper, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har efter anmodning ret til et møde med bestyrelsen, når en sag har særlig
interesse for netop den pågældende delforening eller medlemsgruppe.

§ 16. Valg af bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen er gældende for en toårig periode. Valget finder sted på
det ordinære repræsentantskabsmøde i marts – april måned i lige år.
Stk. 3. Ethvert medlem er valgbar som formand. Enhver repræsentant er valgbar
som næstformand og som medlem af bestyrelsen for Djøf. Et flertal af repræsentanter fra den pågældendes delforening eller medlemsgruppe kan dog beslutte, at
den pågældende ikke er valgbar som næstformand eller bestyrelsesmedlem.
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Stk. 4. Formanden kan ikke genvælges mere end to gange. Øvrige medlemmer af
bestyrelsen kan ikke genvælges mere end tre gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem vælges som formand, indgår perioden som bestyrelsesmedlem ikke i opgørelsen af valgperioden som formand. Det maksimale antal valgperioder beregnes fra
første gang pågældende vælges på et ordinært repræsentantskabsmøde i marts –
april måned i lige år.
Stk. 5. Den afgående bestyrelse er forpligtet til at stille forslag til en ny bestyrelse.
Bestyrelseslisten skal opfylde kravene i §§ 15 - 16 til sammensætning. Bestyrelseslisten skal bestå af mindst fire kandidater af hvert køn.
Stk. 6. Bestyrelseslisten offentliggøres på Djøfs hjemmeside senest fem uger før
repræsentantskabsmødet.
Stk. 7. Opstilling til valg kan ske enten ved opstilling på den afgående bestyrelses
liste, jfr. stk. 5, eller ved, at kandidaten med støtte fra mindst 20 andre repræsentanter som stillere anmelder sit kandidatur som egen opstilling.
Stk. 8. Medlemmer eller repræsentanter, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal
melde deres kandidatur til sekretariatet mindst tre uger før repræsentantskabsmødet. Ændres Bestyrelseslisten efterfølgende, eller opstår der kampvalg, jfr. stk. 12,
kan medlemmer i forhold til formandsposten eller repræsentanter stille op uden at
iagttage 3-ugers fristen
Stk. 9. Valg til alle ti bestyrelsesposter sker ved almindeligt flertal.
Stk. 10. Som repræsentant kan man stille op til såvel formandsposten, næstformandsposterne som bestyrelsesposterne.
Stk. 11. Der stemmes i følgende rækkefølge:
- Formandsposten
- To næstformandsposter
- Syv bestyrelsesposter
Stk. 12. Ved kampvalg skal den afgående bestyrelse under valgprocessen løbende
stille en liste for de resterende bestyrelsespladser, der opfylder kravene til bestyrelsens sammensætning, dog ikke til sammensætningen i forhold til køn.
Stk. 13. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning foretaget af
Djøfs administrerende direktør.
Stk. 14. Yderligere regler om valget kan fastsættes af repræsentantskabet i et valgregulativ.
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§ 17. Indsupplering i bestyrelsen
Stk. 1. Suppleringsvalg kan ske på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige
år. Mellem møderne supplerer bestyrelsen sig selv.
Stk. 2. I følgende situationer skal der ske suppleringsvalg/indsupplering, jfr. stk. 1. i
forhold til posterne som næstformand og medlem af bestyrelsen
a) Når en næstformand eller et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen
b) Når en næstformand eller et medlem af bestyrelsen som følge af ændring
af ansættelsesforhold skal skifte medlemsgruppe, da den pågældende i
dette tilfælde skal udtræde af bestyrelsen, eller
c) Når en næstformand eller et medlem af bestyrelsen ikke længere har et
flertal af repræsentanterne bag sig i egen delforening/medlemsgruppe
Det repræsentantskabsmedlem, der indsuppleres i bestyrelsen i valgperioden, skal
tilhøre samme delforening eller medlemsgruppe som den/det afgående næstformand/medlem.
Stk. 3. Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere
sig med en ny formand frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen og repræsentantskabet er ikke forpligtet til at vælge eller indsupplere en formand fra samme delforening eller medlemsgruppe som den afgående formand.
Stk. 4. Formanden er, i modsætning til næstformændene og bestyrelsesmedlemmerne, ikke pligtig til at gå af som formand som følge af ændringer i sit ansættelsesforhold, som begrunder skift af delforening eller medlemsgruppe.
§ 18. Udvalg under bestyrelsen – Koordinationsgruppen for den offentlige
sektor
Stk. 1. Der nedsættes under bestyrelsen et udvalg med ansvar for koordinering af
forhandlingsforhold i relation til den offentlige sektor. Udvalget tager stilling til forhandlingsoplæg og forhandlingsresultater og varetager i øvrigt ethvert forhold i
tilknytning til forhandlings- og aftalespørgsmål vedrørende den offentlige sektor,
idet træk på Djøfs Fond dog skal forelægges bestyrelsen.
Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte udvalg består af formanden og repræsentanter for Djøf
Offentlig og for Offentlige Chefer i Djøf.
§ 19. Udvalg under bestyrelsen – Djøfs arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg
Stk. 1. Der nedsættes under bestyrelsen et arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg under ledelse af et medlem af Djøfs bestyrelse. Bestyrelsen kan delegere
ledelsen af møderne til Djøfs sekretariat. Udvalget er et åbent forum for alle Djøfs
arbejdssøgende medlemmer. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om
Djøfs beskæftigelsesstrategi samt opsamle og evaluere beskæftigelsesfremmende
projekter m.v.
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Stk. 2. Udvalget skal endvidere vælge repræsentanter til repræsentantskabet samt
medlemmer til fællesbestyrelsen, jfr. § 11, stk. 9 og § 14, stk. 5.
§ 20. Oprettelse og nedlæggelse af en delforening
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte at oprette en delforening eller nedlægge en i henhold til § 3d bestående delforening.
Stk. 2. Bestyrelsens beslutning i henhold til stk. 1. skal af bestyrelsen inden 8 uger
forelægges for repræsentantskabet til godkendelse. Repræsentantskabets godkendelse af bestyrelsens beslutning sker efter procedurerne for vedtægtsændringer, jfr. § 25.
§ 21. Medlemmernes indplacering i øvrigt i Djøf
Stk. 1. Bestyrelsen kan flytte medlemmer af Djøf mellem de enkelte delforeninger.
Stk. 2. En beslutning i henhold til stk. 1 kan af de berørte delforeninger inden 4
uger, hvori juli ikke indgår, forlanges indbragt for repræsentantskabet. Repræsentantskabets godkendelse af bestyrelsens beslutning om flytning af medlemmer skal
ske med 2/3 flertal. Repræsentantskabets beslutning er endelig.
Stk. 3. Medlemmer, der ikke er henført til de enkelte delforeninger, organiseres
efter bestyrelsens nærmere beslutning.
§ 22. Medlemsafstemning
Stk. 1. Ethvert foreningsanliggende kan efter forudgående behandling på et repræsentantskabsmøde bringes til skriftlig afstemning blandt Djøfs medlemmer, når det
ønskes af repræsentantskabet, eller bestyrelsen forlanger det.
Stk. 2. Mindst 400 medlemmer kan skriftligt kræve et anliggende forelagt medlemmerne til afstemning, medmindre spørgsmålet angår forhold, der efter vedtægterne afgøres endeligt af repræsentantskabet eller bestyrelsen. Dersom begæringen
vedrører en beslutning truffet af bestyrelsen eller repræsentantskabet, skal begæring om medlemsafstemning være bestyrelsen i hænde senest 8 uger efter, at beslutningen er offentliggjort.
Stk. 3. Medlemsafstemning skal finde sted senest en måned efter, at beslutning
herom er taget, eller der er fremsat begæring i henhold til stk. 2. Resultatet af afstemningen er vejledende for repræsentantskabet og bestyrelsen, jf. dog §§ 25 26.
Stk. 4. Afstemningen sker elektronisk, såfremt bestyrelsen ikke bestemmer andet.
Stk. 5. Retningslinjer for opgørelse af det elektroniske valg godkendes af Djøfs
revisorer.
Stk. 6. Resultatet af medlemsafstemningen bekendtgøres snarest muligt for medlemmerne på Djøfs hjemmeside og eventuelt på anden vis efter bestyrelsens beslutning.
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§ 23. Sekretariatet
Stk. 1. Djøfs virksomhed udøves gennem sekretariatet, der ledes af en af bestyrelsen ansat administrerende direktør.
Stk. 2. Den administrerende direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens og
repræsentantskabets møder samt i fællesbestyrelsens møder. Hverken den administrerende direktør eller nogen ansatte i sekretariatet kan være medlem af bestyrelsen, fællesbestyrelsen eller repræsentantskabet.
§ 24. Tegningsregler, regnskaber og revision
Stk. 1. Djøf tegnes af formanden i forening med Djøfs administrerende direktør.
Djøf tegnes endvidere af formandskabet, jfr. § 15, stk. 7, og af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Djøfs regnskabsår løber fra 1. juli til udgangen af juni måned året efter.
Stk. 3. Årsregnskaberne revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen
valgt statsautoriseret revisor.
Stk. 4. Udover en statsautoriseret revisor vælger repræsentantskabet hvert år for et
år ad gangen en revisor, hvis opgave det er at vurdere hensigtsmæssigheden af
den politiske og administrative ledelses dispositioner og tage stilling til den statsautoriserede revisors vurdering af forretningsgange og sikkerhedsprocedurer. Den i
henhold til denne bestemmelse valgte revisor kan, efter forudgående drøftelse med
Djøfs administrerende direktør, anmode den statsautoriserede revisor om at iværksætte særlige undersøgelser og kan af egen drift anmode den statsautoriserede
revisor om at fremskaffe oplysninger i eller om Djøf til brug for sit arbejde.
Stk. 5. Den i henhold til stk. 4 valgte revisor må ikke stå i et sådant afhængighedseller slægtskabsforhold til Djøf eller den administrative ledelse, som ville have hindret en statsautoriseret revisor i at afgive erklæring.
Stk. 6. Revisionen skal være afsluttet, og revisorernes betænkning vedrørende
regnskabet være afleveret til formanden senest 1. november.
Stk. 7. Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af
december måned. Regnskabet offentliggøres herefter på Djøfs hjemmeside.
§ 25. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal i repræsentantskabet, samt at mindst halvdelen af repræsentanterne har deltaget i afstemningen. Er
dette antal stemmer ikke afgivet, men 2/3 af de afgivne er for vedtægtsændringen,
kan denne gyldigt vedtages med 2/3 flertal på et inden en måned derefter indkaldt
nyt repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Såfremt forslaget bringes til medlemsafstemning i henhold til § 22, kræves
endelig vedtagelse med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
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§ 26. Ophør
Stk. 1. Til gyldig beslutning om Djøfs ophør kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer, først på et repræsentantskabsmøde og dernæst ved en medlemsafstemning.
Medlemmerne er dog - uanset beslutningen om Djøfs ophævelse - pligtige at betale kontingent, så længe dette måtte være nødvendigt til opfyldelse af Djøfs forpligtelser.
Stk. 2. Er der ved medlemsafstemning truffet beslutning om Djøfs ophør, indkalder
bestyrelsen inden 14 dage efter stemmeoptællingen til et repræsentantskabsmøde,
der træffer endelig bestemmelse om anvendelse af Djøfs formue.
Ikrafttrædelsesbestemmelse
Vedtægtsændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen på Djøfs repræsentantskabsmøde den 24. april 2020..

Bilag 1
Oversigt over anerkendte delforeninger, medlemsgrupper og foreninger
Delforeninger:
Djøf Offentlig
Offentlige chefer i Djøf
Djøf Advokat
Djøf Privat
Djøf Studerende
Pensionistforeningen i Djøf
Medlemsgrupper:
Arbejdssøgende medlemmer i Djøf
Selvstændige Advokater
Medlemmer med bopæl i udlandet
Foreninger:
Den danske dommerforening
Dommerfuldmægtigforeningen
Foreningen af forsvarets auditører
Foreningen af fængselsinspektører og vicefængselsinspektører
Foreningen af politiadvokater
Foreningen af politidirektører i Danmark
Foreningen af statsadvokater
Foreningen af statsamtsjurister
Foreningen af vicestatsadvokater
Foreningen af Offentlige Anklagere (FOAN)

14

Bilag 2

Vedtægter for Djøfs Fond

Vedtaget den 28. november 2007, den 18. november 2010, den 12. marts 2015 og
konsekvensrettet den 16. marts 2017 og senest ændret den 24. april 2020.
Formål og hjemsted
§ 1. Djøfs Fond er dannet for at styrke Djøfs evne til i henhold til § 1 i Djøfs vedtægter at varetage de faglige, økonomiske og sociale interesser for alle, der har en
samfundsvidenskabelig uddannelse eller arbejder på et samfundsvidenskabeligt
grundlag.
Stk. 2. Fonden har endvidere til formål at yde økonomisk hjælp til trængende medlemmer af Djøf samt til efterladte ægtefæller efter sådanne medlemmer.
§ 2. Fondens hjemsted er København
Tilvejebringelse af fondens midler
§ 3. Fondens midler tilvejebringes ved et særskilt bidrag, der opkræves sammen
med det ordinære medlemskontingent til Djøf, jfr. § 7, stk. 4 i Djøfs vedtægter. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel til enhver tid ændre bidragets størrelse.
Stk. 2. Bidrag til fonden udskrives som udgangspunkt ikke blandt følgende grupper
af medlemmer, jf. dog stk. 3:
1. faste dommere
2. selvstændige advokater
3. medlemmer, der er henført til Djøf Advokat
4. medlemmer, der aftjener værnepligt, eller som på grund af alder, sygdom eller andet har opgivet deres hverv, og
5. studentermedlemmer.
Stk. 3. Djøfs repræsentantskab kan beslutte, at der opkræves bidrag til fonden
blandt andre medlemmer af Djøf end de i stk. 1, jfr. stk. 2. nævnte medlemskategorier.
Stk. 4. I fonden indgår de økonomiske bidrag, hvormed andre akademiske organisationer måtte støtte Djøf i en konfliktsituation.
Stk. 5. I fonden indgår endvidere beløb som måtte tilfalde fonden ved arv eller gave.
Stk. 6. Udbytte af fondens midler, som ikke medgår til dækning af fondens administrationsomkostninger, indgår i fonden.
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Anvendelse af fondens midler
Konfliktunderstøttelse
§ 4. Medlemmer af Djøf, der som led i en faglig konflikt, hvori Djøf deltager, har
opsagt deres stillinger, deltager i arbejdsstandsninger eller på anden måde inddrages i en sådan konflikt, eller som af modparten i konflikten udsættes for opsigelse,
udelukkelse fra arbejde eller lignende, har efter bestyrelsens nærmere beslutning,
jfr. § 13, ret til konfliktunderstøttelse og/eller kontingentnedsættelse, såfremt de har
været medlemmer af Djøf i mindst et år og har betalt de, før konfliktens iværksættelse, forfaldne kontingenter og medlemsbidrag.
Stk. 2. Andre medlemmer af Djøf kan efter bestyrelsens frie skøn i hvert enkelt
tilfælde tilkendes en understøttelse og/eller en kontingentnedsættelse, hvis samlede størrelse aldrig kan overstige konfliktunderstøttelse i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Konfliktunderstøttelse/kontingentnedsættelse, jfr. stk. 1 og stk. 2 beregnes
efter principper fastsat for hver enkelt konflikt på grundlag af den af konflikten forårsagede nedgang i arbejdsindtægten.
Stk. 4. Medlemmer af Djøf, der modtager konfliktunderstøtltelse/kontingentnedsættelse i tilfælde af indtægtsnedgang, kan i særlige tilfælde tilkendes godtgørelse
for indtægtsnedgang af anden art end nævnt i stk. 3, ligesom der kan tillægges
dem erstatning for udgifter forårsaget af konflikten.
Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at tilvejebringe en lånefacilitet for de medlemmer
omfattet af stk. 1 og stk. 2.
§ 5. Medlemmer af Djøf, der oppebærer konfliktunderstørrelse uden tilbagebetalingspligt, og medlemmer, der får krav på efterfølgende kontingentnedsættelse, er
under fortabelse af retten til understøttelse eller kontingentnedsættelse forpligtet til
vederlagsfrit at stille deres arbejdskraft til rådighed for Djøf til udførelse af de af
Djøf i anledning af konflikten iværksatte foranstaltninger.
§ 6. Konfliktunderstøttelse/kontingentnedsættelse reduceres med de indtægter,
som medlemmet måtte oppebære ved arbejde, der helt eller delvist afløser det
konfliktramte
Stk. 2. Såfremt der ved afslutningen af en konflikt gives hel eller delvis løn for konfliktperioden, skal den for meget udbetalte konfliktunderstøttelse tilbagebetales til
fonden.
Stk. 3. De pligter, som i henhold til bestemmelserne i denne vedtægt påhviler medlemmer af Djøf, der oppebærer konfliktunderstøttelse og/eller lån, gælder også i
tilfælde, hvor der i stedet for understøttelse og/eller lån direkte fra fonden ydes
konfliktunderstøttelse og/eller lån fra en fælles fond eller fra tredjemand, for hvilken
fondens midler tjener til sikkerhed.
§ 7. Konfliktunderstøttelse, kontingentnedsættelse, godtgørelse eller erstatning i
henhold til § 4 udbetales efter ansøgning. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for beregningen af den af konflikten forårsagede indtægtsnedgang, eller de af
konflikten forårsagede udgifter.
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Stk. 2. Enhver, der oppebærer ydelser fra fonden i henhold til § 4, er pligtig til af
egen drift at underrette Djøf om ændringer i forholdene, der vil kunne bevirke nedsættelse af ydelserne.
Stk. 3. Konfliktunderstøttelse udbetales bagud for hver aflønningsperiode. Til medlemmer af Djøf, der normalt lønnes forud, kan understøttelse dog udbetales forskudsvis.
Dækning af Djøfs udgifter til sager om løn og vilkår
§ 8. Hvor afgørelsen af enkelte medlemmers forhold i sager om afskedigelse eller
andre tjenstlige forhold skønnes at være af principiel betydning for en større gruppe af medlemmer eller for standen som helhed, kan der træffes beslutning om
anvendelse af fondens midler til støtte for vedkommende medlem under en retssag
eller voldgiftssag eller under en disciplinærsag i henhold til tjenestemandsloven
eller anden administrativ behandling af sagen og til afholdelse af udgifterne ved en
sådan sag.
§ 9. Fondens midler kan endvidere anvendes til dækning af udgifter for Djøf til forestående eller igangværende forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for grupper af Djøfs medlemmer eller i anledning af en truende eller iværksat faglig konflikt,
såfremt de hermed forbundne udgifter ikke kan afholdes af Djøfs løbende indtægter. Yderligere kan midlerne anvendes til støtte for andre akademiske organisationer i tilsvarende tilfælde.
Fremme af medlemmernes erhvervsmuligheder
§ 10. En del af midlerne anvendes til ekstraordinære aktiviteter, der har til formål at
fremme medlemmernes erhvervsmuligheder.
Ekstraordinære investeringsformål
§ 11. En del af midlerne, dog maksimalt svarende til gennemsnittet af de seneste
tre års kapitalafkast, kan anvendes til ekstraordinære investeringsformål.
Trængende medlemmer
§ 12. Fonden kan endvidere yde økonomisk hjælp til trængende medlemmer samt
ægtefæller efter sådanne medlemmer.
Garantiforpligtigelser
§ 13. Fonden skal endelig tjene til opfyldelse af garantiforpligtelser, som Djøf påtager sig over for andre akademikerorganisationer eller over for Akademikerne.
Kompetence
§ 14. Beslutning om anvendelse af fondens midler træffes af Djøfs bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer frit formen for og størrelsen af den økonomiske
hjælp, der kan ydes i henhold til §§ 4 og 11.
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Administration, tegningsret m.v.
§ 15. Fonden administreres af Djøfs sekretariat, jfr. Djøfs vedtægter § 23 stk. 1.
Stk. 2. Fonden tegnes af formanden i forening med Djøfs administrerende direktør.
Fonden tegnes endvidere af formandskabet og af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Fondens midler anbringes af Djøfs sekretariat efter retningslinjer udarbejdet
af bestyrelsen.
Regnskab og administration
§ 16. Fondens regnskabsår løber fra 1. juli til udgangen af juni måned året efter.
Regnskabet udarbejdes på samme måde som Djøfs almindelige regnskab og revideres af Djøfs revisorer, jf. Djøfs vedtægter § 24. Regnskabet forelægges for repræsentantskabet til godkendelse.
Stk. 2. Beretning om fondens virksomhed forelægges som et særskilt punkt på
dagsordenen på Djøfs ordinære repræsentantskabsmøde.
Vedtægtsændringer og ophør
§ 17. Bestemmelse om ændringer i fondens vedtægt, om ophævelse af fonden og
om anvendelse af fondens midler efter ophævelsen træffes i overensstemmelse
med reglerne om vedtægtsændringer og ophør i Djøfs vedtægter.
Ikrafttrædelse
Disse vedtægtsændringer træder i kraft ved vedtagelsen på Djøfs repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021.
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