Vedtægter
§ 1. Navn
Foreningens navn er Forsikringsforbundet i Sygeforsikringen "danmark".
§ 2. Formål
Foreningens mål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale
interesser. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, hvis vedtægter skal udleveres til
medlemmerne. Foreningen er partipolitisk neutral.
§ 3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver i Sygeforsikringen "danmark" ansat funktionær. Udelukket fra
medlemskab er ansatte, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab af Forsikringsforbundet.
§ 4. Kontingent
Ud over kontingent til Forsikringsforbundet betaler medlemmerne et kontingent til foreningen og
størrelsen heraf fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales månedsvis forud og
betales sammen med det faglige kontingent til Forsikringsforbundet. Udmeldelse skal ske efter de
til enhver tid gældende regler om udmeldelse af Forsikringsforbundet. Et medlem, der står i
restance ud over 3 måneder, slettes og kan først genoptages, når restancen er betalt. Et udelukket
medlem har ingen stemmeret og har intet krav på foreningens midler.
§ 5. Kredsvalgene
Forinden den ordinære generalforsamling, afholdes valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
i kredsene Jylland/Fyn og Sjælland. Valget i kredsene foretages ved, at medlemmerne senest 1
måned før datoen for den ordinære generalforsamling, har mulighed for at opstille som kandidater.
Samtlige kandidater offentliggøres sammen med en stemmeseddel, og der foretages skriftligt valg.
Ethvert medlem i kredsen har det antal stemmer, som svarer til det antal som skal vælges. Der må
dog kun stemmes en gang på samme kandidat. Resultatet heraf offentliggøres på den ordinære
generalforsamling under dagsordenens punkt 6.
§ 6. Ordinær generalforsamling
Forinden generalforsamlingens afholdelse foretages der kredsvalg for kredsene Jylland/Fyn og
Sjælland. De her valgte kandidater indtræder i bestyrelsen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i september/ oktober og skal indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel til hvert enkelt
medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Følgende punkter skal indgå i dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være indsendt skriftlig til
formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og udsendes senest 5 dage før
generalforsamlingen sammen med det reviderede regnskab til medlemmerne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere.
På generalforsamlingen må hvert medlem afgive sin stemme.
Afstemningen skal på begæring ske skriftlig, såfremt 5 af de fremmødte fremsætter ønske herom.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal jvf. dog §10 og 11.
Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder suppleant for resterende valgperiode.
Personaleforeningen giver tilskud til transportudgifter i forbindelse med generalforsamlingen, når
Forsikringsforbundet har givet tilskud med 50 % af togbillet eller statens gældende takster for
kørsel i egen bil ved samkørsel, når der ikke er arrangeret fællestransport.
Personaleforeningen giver herefter tilskud på 50 % af restbeløbet af udgifter til togbillet".
Forsikringsforbundet giver tilskud til transport ved generalforsamling, når der er tale om en lille
personaleforening, hvor medlemmerne er spredt rundt omkring i landet. Taksten er efter statens
gældende takster ved samkørsel (mere end 1 person). Kører man alene er taksten også efter
statens gældende takster.
7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel og skal gøre det,
når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig kræver det.

§ 8. Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer,
sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, næstformand,
kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges i kredsene for en 2-årig periode. Valget offentliggøres på den ordinære
generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.
På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Jylland/Fyn og 2 bestyrelsesmedlemmer fra
Sjælland. På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Jylland/Fyn og 1 bestyrelsesmedlem fra
Sjælland. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
På lige år vælges der 1 suppleant til bestyrelsen fra Jylland/Fyn og 1 suppleant til bestyrelsen fra
Sjælland. På ulige år vælges 1 suppleant til bestyrelsen fra Jylland/Fyn og 1 suppleant til
bestyrelsen fra Sjælland. Alle suppleanter vælges for en 2-årig periode. Der trækkes lod, blandt
suppleanterne til bestyrelsen, om hvem der er første og hvem der er anden suppleant.
Revisor og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode, hvert år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Regnskab
Regnskabsåret løber fra 01.07 til 30.06.
Kassereren modtager kontingent, der betales sammen med det faglige kontingent, samt eventuelle
andre indbetalinger, og foretager alle udbetalinger, der godkendes af formanden.
Foreningens midler indsættes på bank - eller sparekassekonto, hvorover kun formanden eller
kassereren – alene i forening – kan disponere.
Det reviderede regnskab offentliggøres senest 5 dage før den ordinære generalforsamling

§ 10. Vedtægtsændringer
Personaleforeningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling når 2/3 af de afgivne
stemmer er for ændringen. For at ændringen kan træde i kraft, skal den være godkendt af
Forsikringsforbundet.

§ 11. Personaleforeningens opløsning
Opløsning af Personaleforeningen kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling, samt en
efterfølgende generalforsamling, der er specielt indkaldt med dette formål.
For opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Ved foreningens eventuelle opløsning
tilfalder forenings midler Forsikringsforbundet.

Protokollat
I forbindelse med generalforsamling i Personaleforeningen i Sygeforsikringen "danmark" den 23.
oktober 2009 er vedtaget et protokollat vedrørende tilskud til transport.
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