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Vedtægter for Sikringsgruppen 
 
 
 

§ 1 – Navn 
Gruppens navn er Sikringsgruppen. 
 
 
§ 2 – Formål  
Gruppen er etableret for at styrke og profilere de af TEKNIQs medlemsvirksomheder, der 
agerer på sikringsmarkedet. Det er gruppens formål at samle og styrke Sikringsgruppens 
medlemsvirksomheders image som den naturlige samarbejdspartner for kunder, der 
ønsker leveret, installeret og serviceret et sikringsanlæg.  
 
Som naturlige arbejdsområder er, at  

 udvikle og gennemføre tiltag der kan medføre øget vækst for medlemmerne  

 profilere Sikringsgruppens synspunkter og sikre gruppen indflydelse overfor 

offentlige myndigheder, herunder politiet og Det Kriminalpræventive Råd 

 profilere Sikringsgruppes synspunkter og sikre gruppen indflydelse overfor 

forsikringsbranchen, herunder Forsikring & Pension 

 profilere Sikringsgruppens synspunkter og sikre gruppen indflydelse i 

brancheforeninger og interesseorganisationer, herunder Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Institut og SikkerhedsBranchen 

 markedsføre Sikringsgruppen, afholde møder, kurser og temadage for 

medlemmerne 

 følge lovgivning og standardisering på sikringsmarkedet 

 følge den teknologiske udvikling 

 
 
§ 3 – Medlemskab 
Alle medlemmer af TEKNIQ, der aktivt ønsker at arbejde med sikringsanlæg, har 
mulighed for at blive medlem af gruppen. 
 
Leverandører og grossister kan, efter ansøgning til Aktivitetsudvalget, optages i gruppen. 
Optagelsen medfører ikke stemmeret. Kontingent for leverandører og grossister 
fastsættes på årsmødet. 
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§ 4 – Organisationen 
Sikringsgruppen er en selvstændig interessegruppe med organisatorisk tilhørsforhold 
under TEKNIQs bestyrelse. TEKNIQs bestyrelse har det overordnede ansvar for en 
sammenhængende strategi og politik på alle områder. 
 
Sikringsgruppens aktiviteter varetages af et Aktivitetsudvalg bestående af formand, 
næstformand, kasserer samt to menige medlemmer.  
 
Aktivitetsudvalget har på sikringsområdet, sammen med TEKNIQs bestyrelse, 
kompetence til at fastlægge og udøve såvel Sikringsgruppens strategi og politik som de 
følgeaktiviteter, der iværksættes i konsekvens heraf. 
 
Aktivitetsudvalget har ansvar og råderet over Sikringsgruppens økonomiske midler.  
 
Aktivitetsudvalgets medlemmer vælges for en 2-årig periode dog således, at de første 2 
medlemmer, der vælges ved første årsmøde, vælges for 1 år. Genvalg af medlemmer til 
Aktivitetsudvalget kan finde sted. 
 
TEKNIQs bestyrelse kan udpege et medlem til Aktivitetsudvalget, i så fald udgør 
Aktivitetsudvalget seks personer. 
 
Aktivitetsudvalget konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet, således at 
Aaktivitetsudvalgets konstituering kan meddeles Sikringsgruppens medlemmer inden 
dagens afslutning.  
 
TEKNIQs sekretariat varetager sekretær- og konsulentfunktionerne for 
Aktivitetsudvalget, medarbejdere fra TEKNIQs sekretariat er i øvrigt uden stemmeret. 
 
Sikringsgruppen repræsenteres udadtil af en eller flere personer fra Aktivitetsudvalget 
sammen med repræsentant(-er) fra TEKNIQs sekretariat.  
 
Sikringsgruppen kan – inden for sin medlemsgruppe – nedsætte arbejdsgrupper, der 
refererer til Aktivitetsudvalget.  
 
 
§ 5 – Kontingent/økonomi 
Kontingentets størrelse fastsættes på Sikringsgruppens årsmøde efter indstilling fra 
Aktivitetsudvalget. 
 
Kontingent for medlemskab af Sikringsgruppen opkræves gennem TEKNIQ. 
 
Ved opløsning af gruppen må eventuelle overskydende midler alene disponeres af 

TEKNIQs bestyrelse. 

 

Medlemmer har ved opløsning ikke ret til andel i gruppens formue. 
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§ 6 – Møder  
Aktivitetsudvalget mødes efter behov. 
 
Der skal som minimum afholdes to temadage om året, heraf det ene i tilknytning til 
årsmødet.  
 
 
§ 7 – Årsmøde  
Indkaldelse til årsmøde skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til TEKNIQs 
sekretariat senest 2 uger før årsmødet.  
 
Indkomne forslag til behandling på årsmødet, skal tilstilles Sikringsgruppens medlemmer 
senest 1 uge før årsmødet.  
 
Såfremt Aktivitetsudvalget finder det nødvendigt, eller 10 % af Sikringsgruppens 
medlemmer skriftligt – med angivelse af årsag – begærer det, skal der indkaldelse til 
ekstraordinært årsmøde til afholdelse senest 14 dage efter begæringen er fremsat 
overfor TEKNIQs sekretariat.  
 
Alle forslag kan vedtages med normal stemmeflerhed blandt de ved årsmødet/det 
ekstraordinære årsmøde repræsenterede medlemmer.  
 
Enhver medlemsvirksomhed af Sikringsgruppen som samtidig oppebærer et TEKNIQ 
medlemskab har én stemme ved årsmødet. 
 
Årsmødet skal senest afholdes i oktober måned med følgende dagsorden:  
 
Punkt 1:  Valg af dirigent 
Punkt 2:  Godkendelse af dagsordenen 
Punkt 3:  Beretning om Sikringsgruppens virke i det forløbne år 
Punkt 4:  Økonomi/budget, herunder fastlæggelse af kontingent  
Punkt 5:  Forslag 
Punkt 6:  Valg til Aktivitetsudvalget 
Punkt 7:  Valg af suppleant 
Punkt 8:  Eventuelt. 
 
 
§ 8 – Vedtægtsændringer  
Vedtægtsændringer skal – forinden de træder i kraft – godkendes af TEKNIQs 
bestyrelse. 
 
 
 
 
Versioner: 
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