Vedtægter
for

Personaleforeningen i Købstædernes Forsikring.

§1

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Personaleforeningen i Købstædernes Forsikring, og
dens hjemsted er København. Foreningen er en sektion af Forsikrings
Forbundet.

§2

Formål.
Foreningen, der er upolitisk, har blandt andet til formål at varetage
personalets interesser og være bindeled mellem ledelsen og
funktionærerne.
Andre aktiviteter:
Foreningen kan medvirke ved etablering af aktiviteter, som personalet
måtte finde hensigtsmæssige. Disse aktiviteter ledes af bestyrelsen for
personaleforeningen, med personaleforeningens generalforsamling som
øverste myndighed. Hver aktivitets regnskab føres af
personaleforeningens kasserer, og regnskaberne skal føres særskilt i
forhold til andre aktiviteter.

§3

Medlemsret.
Som medlem i foreningen kan optages enhver i Købstædernes Forsikring
G/S ansat, som er berettiget til medlemskab af Forsikringsforbundet.
Indmeldelse kan ske straks fra ansættelsen. Indmeldelsen sker til
bestyrelsen. Medlemskab af personaleforeningen forpligter ikke til
deltagelse i samtlige foreningens aktiviteter.

Udmeldelse sker skriftligt til personaleforeningens bestyrelse med det i
Forsikringsforbundets vedtægter anførte varsel.
§4

Kontingent.
Udover kontingent til Forsikringsforbundet, betaler medlemmerne til
dækning af foreningens aktiviteter et kontingent som fastsættes på
generalforsamlingen.
Kontingentet betales månedsvis forud og tilbageholdes i medlemmets løn.
Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udtræden af foreningen.

§5

Regnskabet.
Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
Revideret regnskab offentliggøres senest 8 dage før den ordinære
generalforsamling.
Det reviderede regnskab underskrives af kassereren og formanden i
foreningen.

§6

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. For så vidt andet
ikke er bestemt, træffer generalforsamlingen beslutning om fremsatte
forslag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages
ny afstemning. Står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet – ved valg
foretages lodtrækning.

§7

Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned på
selskabets hovedkontor. På generalforsamlingen er dagsordenen følgende:
1.
2.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.
4.
5.
6.
7.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og bilagskontrolanter. se §8
Eventuelt

På generalforsamlingen kan kun træffes beslutning om de forslag, der har
været optaget i dagsorden samt ændringsforslag hertil.
Forslag på den ordinære generalforsamling må for at blive behandlet være
indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen drager omsorg for, at rettidigt indkomne forslag
offentliggøres senest dagen før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelse til generalforsamling sker med højst 4 ugers og mindst 2
ugers varsel ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen
skal indeholde dag, tid og sted for generalforsamlingen samt oplysning
om dagsorden.
Bestyrelsen skal ligeledes drage omsorg for, at der senest 8 dage før
generalforsamlingen offentliggøres en liste over indkomne forslag til
kandidater til valg. Dette er ikke til hinder for, at der på
generalforsamlingen opstilles yderligere kandidater.
§8

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer overfor
bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom ledsaget af motiveret
dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 2
uger efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 1 uges
varsel.

§9

Stemmeret.
Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen ved personligt
fremmøde.

§10

Beslutningsdygtighed.
Ordinær generalforsamling er, når lovlig indkaldelse har fundet sted,
beslutningsdygtig, uanset hvor mange, der er fremmødt. Ekstraordinær
generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
foreningens stemmetal er repræsenteret på generalforsamlingen.

§11

Vedtægtsændringer.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af det på
generalforsamlingen repræsenterede stemmetal stemmer herfor.

§12

Foreningens midler.
Generalforsamlingen træffer afgørelse om anbringelse af foreningens
midler.

§13

Dirigent.
På enhver generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer en
dirigent til at lede generalforsamlingen.
Dirigenten skal afholde skriftlig afstemning, såfremt der på
generalforsamlingen udtrykkes ønske herom.

§14

Referat.
Over møder og generalforsamling fører bestyrelsens sekretær referat, som
er tilgængelig for foreningens medlemmer.

§15

Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte af
generalforsamlingen, dernæst 2 medlemmer – alle for to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og sekretær.
Bestyrelsens medlemmer er skiftevis på valg. Formand og et medlem vælges
i lige år og kasserer og et medlem vælges i ulige år.
På hver generalforsamling vælges desuden to bilagskontrollanter.
Generalforsamlingen vælger i lige år to bilagskontrollanter, der fungerer i to
år.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollanter kan finde sted.
Såfremt et allerede siddende bestyrelsesmedlem vælges til andet tillidshverv
i foreningen, kan genvalg finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, I tilfælde af stemmelighed i
bestyrelsen er formand end stemme udslagsgivende. Ved dennes forfald
næstformandens.
§16

Særlige bestemmelser.
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og kun, når
mindst 2/3 af foreningens stemmetal stemmer herfor.
Generalforsamlingen træffer i tilfælde af foreningens opløsning
bestemmelse om fordeling af foreningens aktiver og passiver.
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