Vedtægter
for
Forsikringsforbundet i Industriens Pension (FIP)

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Forsikringsforbundet i Industriens Pension (FIP). Dens hjemsted er
København. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet.

§2. Formål
FIPs formål er, at være det samlende organ for funktionærer ansat i Industriens Pension. De skal
varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, blandt andet ved, at
repræsentere medlemmerne overfor selskabets ledelse og i forhold til Forsikringsforbundet. FIP
skal endvidere arbejde for, at fremme det kollegiale forhold mellem funktionærerne. FIP er
partipolitisk uafhængig.

§3. Medlemmer
Som medlemmer i forsikringsforbundet i Industriens Pension kan optages enhver i Industriens
Pension ansatte funktionærer, elever og lærlinge, som er berettiget til medlemskab af
Forsikringsforbundet.

§4. Medlemskab af Forsikringsforbundet
Den i funktionærlovens hjemlede forhandlingsret udøves af Forsikringsforbundet i
overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.
FIPs medlemmer er sammen med optagelsen i FIP optaget i Forsikringsforbundet, hvis vedtægter
udleveres sammen med indmeldelsen.

§5. Ordinær generalforsamling
Forsikringsforbundet i Industriens Pensions øverste myndighed er generalforsamlingen, som
ordinært afholdes hvert år, inden udgangen af oktober måned. Der indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved opslag med anførsel af dagsorden for mødet.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning over foreningens virksomhed
3. Indkomne forslag
4. Valg af:
A. 1 stk. Formand for personaleforeningen (ulige år)
B. 1. stk. Næstformand for personaleforeningen (lige år)
C. 1 stk. Revisor (lige år)
5. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til FIPs formand
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
De indkomne forslag skal, sammen med de af bestyrelsen fremsatte forslag, opslås senest 5 dage
for generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere. På
generalforsamlingen må hvert medlem personligt afgive sin stemme. Afstemningen sker ved
håndsoprækning, med mindre mindst 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.
Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan endvidere afgive sin
stemme ved fuldmagt eller ved at brevstemme. Et medlem kan kun møde med 1 fuldmagt
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed i alle spørgsmål, hvor intet
andet er anført i disse vedtægter.
Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§6. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen, eller mindst 1/10 af medlemmerne kan begære ekstraordinær generalforsamling
afholdt, med anførsel af hvilket emne, generalforsamlingen skal behandle. Bestyrelsen indkalder til
generalforsamlingen, om muligt med 8 dages varsel, og skal indkalde senest 14 dage efter
modtagelsen af begæring.
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle spørgsmål optaget i indkaldelsen.

§7. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og en næstformand som begge er
godkendte tillidsrepræsentanter. På generalforsamlingen hvert år sker der følgende valg:
Formand vælges i ulige år.
Næstformand vælges i lige år.
Sager afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8. Kontingent m.v.
Kontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent til Forsikringsforbundet. Herudover
betales til Forsikringsforbundet i Industriens Pension et kontingent, som fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentet betales månedsvis forud.
Hvis et medlem står i restance ud over 3 måneder ophører medlemskabet, og den pågældende
kan først optages som medlem, når restancen er betalt.
Fastsættelse af beløbet vedtages hvert år på generalforsamlingen.

§8A
Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.
Kassereren fører regnskab over modtagne indbetalinger og foretagne udbetalinger.
Regnskabet skal være afsluttet senest 1. august og revisionen senest 1. oktober.
Revisionen kan når som helst foretage uanmeldt revision.
Formand, næstformand og kasserer kan disponere over foreningens midler. Ved udgifter over et i
forretningsordenen anført beløb skal udgiften vedtages af bestyrelsen.
Revisorernes gennemgang af regnskabet skal være kritisk.

§9. Eksklusion
Stk. 1
Hovedbestyrelsen er berettiget til at udelukke et medlem eller en personaleforening, der krænker
branchens eller Forsikringsforbundets anseelse, modarbejder Forsikringsforbundet, begår alvorligt
brud for dens love eller sidder dens afgørelser overhørig.
En ekskluderet personaleforenings medlemmer kan fortsætte som medlemmer af landskredsen.

Stk. 2
Repræsentantskabet kan ændre en af hovedbestyrelsen truffet afgørelse om udelukkelse af et
medlem eller en personaleforening, såfremt andragenet herom ved anbefalet brev er tilstillet
landsformanden senest 14 dage efter medlemmets/personaleforeningens modtagelse af
meddelelse om hovedbestyrelsens afgørelse.

Stk. 3
Et udelukket medlem har intet krav på Forsikringsforbundets midler.

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

§11. Personaleforeningens opløsning
Opløsning af personaleforeningen kan kun ske på en generalforsamling, der er specielt indkaldt til
dette formål. For at opløsning kan finde sted, skal 2/3 af samtlige medlemmer stemme for dette.
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling,
der herefter med 2/3’s flertal kan beslutte om opløsningen.
Ved personaleforeningens opløsning overføres samtlige medlemmer til Forsikringsforbundets
landskreds, ligesom foreningens midler tilgår Forsikringsforbundet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2015. – Tilrettet den 5.09.2016 med redaktionel
ændring efter navneskift til Forsikringsforbundet januar 2016.

