Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand
§1

Stk. 1

Foreningens navn er Personaleforeningen i Alm. Brand. Dens hjemsted er
Alm. Brands hovedsædes adresse. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet.
§2
Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er at være samlende organ for ansatte i Alm. Brand
Koncernen og som sådan varetage medlemmernes faglige, økonomiske og
sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere medlemmerne overfor selskabets ledelse samt i forhold til Forsikringsforbundet. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Stk. 2

Den i funktionærloven hjemlede forhandlingsret udøves af Forsikringsforbundet i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.
Den lokale forhandlingsret er uddelegeret til personaleforeningen.
§3
Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages ansatte i Alm. Brand Koncernen herunder elever,
som er berettiget til medlemskab af Forsikringsforbundet.
Ved et medlems pensionering eller overgang til efterløn bevares medlemskabet af foreningen men uden stemmeret. Medlemskabet er kontingentfrit
Udelukket som medlemmer er personalechefer eller personer, som har fået
meddelt endelig ansættelses- og/eller afskedigelsesret.

Stk. 2

Optagelse i foreningen sker ved elektronisk indmeldelse på Forsikringsforbundets hjemmeside. Ved indmeldelse i Forsikringsforbundet sker der også
automatisk indmeldelse i Personaleforeningen.

Stk. 3

Enhver, der optages i foreningen, modtager skriftlig bekræftelse. Vedtægterne for foreningen og for Forsikringsforbundet fremgår af hjemmesiden.
§4
Udmeldelse af foreningen

Stk. 1

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til Forsikringsforbundet. Udmeldelsesfristerne følger Forsikringsforbundet vedtægter, som ligger på hjemmesiden.

Stk. 2

Et medlem, der fratræder sin stilling i Alm. Brand Koncernen, ophører automatisk med at være medlem af personaleforeningen fra datoen for fratrædelsen.
Medlemmet overgår herefter som medlem i Forsikringsforbundets landskreds.

Stk. 3

Udmeldte eller slettede medlemmer har intet krav på andel i foreningens
formue.
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§5
Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne fastsatte grænser den
højeste myndighed i alle foreningen anliggender.

Stk. 2

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober
måned.

Stk. 3

Indkaldelse til generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med
mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag offentliggøres senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning om foreningens virke
Revideret regnskab fremlægges
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Meddelelse om valg til bestyrelsen
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning
og skal afholdes, såfremt mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftlig
begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter, at anmodning er kommet formanden i hænde. Indkaldelsesvarsel kan nedsættes
til 14 dage.

Stk. 7

Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer. Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det. Afstemning kan kun
finde sted om de på dagsorden opførte forhandlingspunkter og rettidigt
fremsendte forslag samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme
på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

Stk. 8

Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Til ændring af foreningens
vedtægter kræves dog mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 9

Over forhandlingerne på generalforsamlingen udfærdiges et referat, der
underskrives af dirigenten.
§6
Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2

Bestyrelsens formand og medlemmer vælges for en 2-årig periode således,
at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
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Stk. 3

Samtidig med valget til bestyrelsen vælges max. 3 suppleanter. Suppleanter
er på valg hvert år. Suppleanter vælges som hhv. 1. suppleant, 2. suppleant
og 3. suppleant. Den med flest stemmer vælges som 1. suppleant og så
fremdeles. Der skal derfor altid stemmes om suppleantposterne. Næstformand er suppleant for Formanden.

Stk. 4

Opstilling som kandidat sker ved medlemmets skriftlige anmeldelse til bestyrelsen senest 7 dage efter, at indkaldelse til den ordinære generalforsamling
er offentliggjort.

Stk. 5

Valget, der skal være afsluttet senest 3 dage før generalforsamlingen, forestås og kontrolleres af bestyrelsen. Hvert medlem modtager en stemmeseddel med navnene på de opstillede kandidater anført i alfabetisk rækkefølge. Hvert medlem kan ved valg de lige årstal stemme på 1 kandidat til
formandsposten samt indtil 2 kandidater til bestyrelsen og i de ulige årstal
på indtil 2 kandidater ved afkrydsning ud for de kandidater, der stemmes
på. De kandidater der får det største antal stemmer er valgt. I tilfælde af
stemmelighed foretages lodtrækning. Herudover kan der stemmes på max.
3 suppleanter.

Stk. 6

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer med mindst 1 års medlemskab af
foreningen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Desuden vælges repræsentanter til diverse udvalg. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og fordeler sagerne imellem sig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 8

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, som har fået flest antal stemmer ved valget. Denne suppleant følger
herefter det afgående medlems valgperiode.
§7
Tillidsrepræsentanter

Stk. 1

Bestyrelsen fastlægger TR-områdernes størrelse og afgræsning. Inden for
hvert TR-område vælger medlemmerne en TR, som er medlemmernes bindeled til bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen skal sikre, at TR-valgene finder sted hvert år. Man vælges for 2
år ad gangen, og valgene finder sted senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Ved en tillidsrepræsentants fratræden i utide foretages
nyvalg for den resterende del af perioden.
Hvis et TR-område er vakant, varetages området af den siddende bestyrelse.
§8
Økonomi

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni. Kontingent består ud over
kontingent til Forsikringsforbundet af et personaleforeningskontingent, der
fastsættes på den ordinære generalforsamling i tilslutning til vedtagelsen af
budgettet. Kontingentet opkræves månedsvis og følger lønudbetalingen.
Eventuelle kontingentændringer af personaleforeningskontingentet får normalt virkning fra førstkommende 1. februar.
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Stk. 2

Foreningens kontante midler kan anbringes på bank- og sparekassekonti til
bedst mulig forrentning. Foreningens formue i øvrigt kan anbringes i obligationer og aktier, som noteres på foreningens navn.

Stk. 3

Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant
på den ordinære generalforsamling. Revisoren og revisorsuppleanten er på
valg hvert år.

Stk. 1

§9
Forhold til andre organisationer
Foreningen kan optage medlemmer fra andre personaleorganisationer, som
er etableret i Alm. Brand Koncernen, og som kan optages i Forsikringsforbundet.
§ 10
Opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling indkaldt til dette formål. For at opløsning kan finde sted, skal mindst
2/3 af samtlige medlemmer stemme for dette. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt, og såfremt forslag om opløsning er vedtaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der herefter med 2/3’ dels flertal
kan beslutte om opløsningen. Ved personaleforeningens opløsning overføres
samtlige medlemmer til Forsikringsforbundets landskreds.

Stk. 2

På generalforsamlingen vedrørende foreningens ophævelse afgøres, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamling den 6. oktober 2017
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