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§ 1. Navn  
 

Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB).  

 

§ 2. Hjemsted 

 

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.  

 

§ 3. Formål 
 

Foreningen har til formål at være ISTQB's danske medlem og således arbejde for at fremme 

kendskabet til, udbredelsen af og støtten til ”ISTQB Certified Tester” i Danmark, samt at deltage i 

videreudviklingen af ISTQB.  

 

Foreningens virke er non-profit.  

 

§ 4. Medlemmer 
 

Som foreningens medlemmer kan optages privatpersoner med bopæl i Kongeriget Danmark eller 

personer med dansk statsborgerskab, der har ønske om og interesse for at bidrage til foreningens 

formål. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilbyde medlemskab til personer der ikke opfylder 

ovennævnte krav. 

 

Kursusudbydere i Danmark opnår ved akkreditering i ”ISTQB Certified Tester” medlemskab af 

foreningen med samme rettigheder som almindelige medlemmer. Medlemskabet ophører ved 

akkrediteringens ophør.  

 

De nærmere regler for medlemskab fastsættes af bestyrelsen. 
 

§ 5. Kontingent og regnskabsår 
 

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  

 

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. 

§ 6. Virke 

Foreningen varetager sit virke ved at:  

 

 Stille eksamensspørgsmål til rådighed for ISTQB certificeringer. 

 

 Oversætte og kvalitetssikre relevante ISTQB syllabi og glossary. 

 

 Stille relevante arbejdsbeskrivelser til rådighed, fx vedr. afholdelse af eksamen og 

akkreditering af kursusudbydere.  

 

 Tilse og i relevant omfang bistå med akkreditering af kursusudbydere og afholdelse af 

eksamener inden for ”ISTQB Certified Tester”. 
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 I relevant omfang deltage i ISTQB's "General Assembly" og "Working Parties". 

 

 Nedsætte relevante arbejdsgrupper. 

 

 I relevant omfang at arrangere, afholde og deltage i testfaglige konferencer og events. 

 

 Bistå testsamfundet med at promovere videndeling og testfaglige netværk. 

 
 

§ 7. Hæftelse 

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser, 

idet alene foreningsformuen hæfter herfor. 

§ 8. Foreningens ledelse 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisorer, godkender regnskab, fastsætter kontingent og 

godkender vedtægtsændringer.  

Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter, herunder: 

 Sikrer efterlevelse af de af generalforsamlingen trufne beslutninger. 

 Tager initiativ til og prioriterer foreningens aktiviteter. 

 Giver retningslinjer for foreningens drift. 

 Er ansvarlig for samarbejdet med andre foreninger, herunder ISTQB og DANSK IT, 

samt kontakt til myndigheder. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, som skal offentliggøres til medlemmerne. 

§ 9. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal 

ske direkte til hvert medlem med mindst 6  ugers varsel og skal indeholde dagsorden, hvori 

følgende punkter skal indgå: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Fremlæggelse af budget  

7. Valg af bestyrelse  

8. Valg af 2 suppleanter  

9. Valg af revisor(er)  

10. Eventuelt  
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Af dagsordenen skal fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, forslag om kontingentets størrelse samt 

bestyrelsens egne forslag til generalforsamlingen.  

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og/eller til 

kandidater skal være foreningen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen og udsendes i 

givet fald til medlemmerne senest 2 uger inden generalforsamlingen. Udpeger de højere 

læreranstalter ikke et medlem til bestyrelsen senest 4 uger inden generalforsamlingen, kan denne 

plads besættes ved almindeligt valg af generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 

40 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for 

de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 14 dage efter anmodningens 

modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 2 ugers og højst 3 ugers varsel. 

§ 10. Valg til bestyrelsen 
 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 1 kan udpeges fra de højere læreanstalter. De øvrige vælges af 

generalforsamlingen. Højest 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer kan være ansat eller have 

økonomisk interesse i organisationer, der tilbyder kurser under ”ISTQB Certified Tester”. 2 

bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat i samme organisation. De generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Formand, næstformand og kasserer vælges af bestyrelsen af dens midte på et bestyrelsesmøde 

umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden vælges for to år ad gangen, genvalg kan finde 

sted to gange. Næstformand og kasserer vælges for et år ad gangen, genvalg kan finde sted. 

§ 11. Afstemning og ændring af vedtægterne 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, jf. dog nedenfor: 

Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, 

foretages skriftlig afstemning.  

Et medlem er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen, såfremt denne besidder en gyldig Foundation 

certificering under "ISTQB Certified Tester".  

Hver stemmeberettiget kan stemme på indtil det antal kandidater, der skal vælges. Kandidater med 

de højeste stemmetal er valgt. Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, 

foretages en lodtrækning mellem de således berørte kandidater. 

Forandringer i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, kan kun vedtages med 2/3 flertal 

blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Forandringer i vedtægterne, som foreslås af bestyrelsen, kan vedtages med 2/3 flertal blandt de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling.  

Medlemmer, der er afskåret fra at være til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Den 

skriftlige stemme skal være foreningens revisor i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen. 
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Opløsning af foreningen besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med det 
formål, hvor 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Engelsk oversættelse af de aktuelle vedtægter fremsendes til ISTQB International.  

 § 12. Tegningsregler 

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. 

§ 13. Revision 

Revision af foreningens regnskab foretages af en revisor. 

§ 14. Foreningens opløsning 

Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling, jf. § 11. I tilfælde af foreningens opløsning 

tilfalder foreningens eventuelle formue samt alle materielle og immaterielle rettigheder ISTQB 

International. 

Ændringer senest vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 

 


