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Navn § 1 Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) er stiftet den 20. 

april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks 
Marineforening og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
 

De Danske Forsvarsbroderselskaber er indtrådt den 8. april 2008. 
  
stk. 2 
DSM’s hjemsted er København. 
 

Formål og opgaver § 2 DSM har til formål og som opgave at varetage, formidle og koordinere et 

ledende samarbejde mellem de tilsluttede organisationer. 
 

stk. 2 

DSM har endvidere til opgave at varetage information til og kommunikation 

med forsvarspolitikere, Forsvarets øverste ledelse og andre med tilknytning til 

Forsvaret, for derigennem at styrke nationens interesse for Forsvaret. 
 

stk. 3 

DSM anser følgende opgaver som vigtige for sit virke: 
 

a. at engagere sig i forhold, der relaterer sig til dansk forsvars- og 

sikkerhedspolitik, 
 

b. at støtte op om danske veteraner og veteransagen bredt, 
 

c. i samarbejde med Folk & Sikkerhed og andre forsvarspositive 

organisationer at engagere sig i udadvendt information til 

offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til 

forsvarspolitiske forhold, og 
 

d. at danne bindeled til de regionale soldatersamvirker. 
 

stk. 4 

Det tilstræbes, at DSM i overensstemmelse med sit opgavegrundlag er 

repræsenteret i relevant bestyrelsesarbejde, eksempelvis i Fonden Danske 

Veteranhjem, Folk & Sikkerhed etc. 

 

Optagelse § 3 Forsvarspositive landsorganisationer, hvis formål og virke er sammenfaldende 
med DSM’s formål, kan efter anmodning og ved konkret enstemmig beslutning 
i DSM optages som medlemmer. 
 

Ledelse § 4 DSM’s ledelse består af præsidenter / landsformænd for Danske 
Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening, Flyvevåbnets 
Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber. 
 

stk. 2 
Ledergruppen vælger sin formand for 3 år ad gangen.  
Genvalg kan finde sted. 
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stk. 3 
I hver af de 4 organisationer vælges yderligere ét medlem til ledergruppens 
arbejde. 
 

stk. 4 
Ledergruppen kan ad hoc inddrage yderligere medlemmer, sagkyndige etc. i 
gruppens arbejde, og kan nedsætte nødvendige arbejdsudvalg. 
 

stk. 5 
DSM udpeger en sekretær, der er ansvarlig for administrations- og 
økonomistyring og – i samarbejde med formanden – varetager information og 
kommunikation og yder koordinerende service i forhold til hele 
medlemsorganisationen. 
 

Organisering § 5 DSM er beslutningsdygtig, når alle tilknyttede organisationer er repræsenteret. 
En præsident / landsformand kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, 
som normalt vil være den anden repræsentant i ledergruppen fra pågældende 
organisation. 
 

stk. 2 
Ledergruppen fastlægger mødestrukturen. 
Møderne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. 
Mødets dagsorden udsendes sammen med mødeindkaldelsen.  
 

stk. 3 
DSM kan ikke – udover de i § 6 nævnte omkostninger – forpligte 
medlemsorganisationerne økonomisk. 
 

Administration § 6 DSM organisationerne indbetaler et årligt bidrag til DSM til administrations- og 
mødeudgifter. 
Bidragets størrelse fastsættes på årets første ledermøde. 
 

Ikrafttræden § 7 DSM’s oprindelige vedtægter blev godkendt på det stiftende møde den 20. 
april 2006. Opdaterede vedtægter blev vedtaget den 8. april 2008. 

 
Denne vedtægt er vedtaget den 27. februar 2018 og er straks gældende. 
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