VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I CODAN.
Stiftet den 8. august 1945.
§1.

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Personaleforeningen i Codan. Dens hjemsted er Frederiksberg.

§2.

Formål.
Personaleforeningens mål er at være det samlende organ for forsikringsfunktionærer ansat i CODAN
koncernen og som sådan varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at
repræsentere medlemmerne overfor selskabets ledelse. Foreningen skal endvidere arbejde for at fremme
det kollegiale forhold mellem funktionærerne.
Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet og den er partipolitisk uafhængig.

§3.

Medlemmer.
Som medlem kan optages ansatte i Codan Forsikring A/S samt forsikringsselskaber og administrative
selskaber ejet af dette. Dog kan medarbejdere, som har modtaget deres opsigelse af
ansættelsesforholdet, ikke optages.
Indmeldelse i Personaleforeningen bør ske straks ved første ansættelse. Sker indmeldelsen senere end 3
måneder efter ansættelse i et selskab, kan medlemmet ikke modtage konfliktstøtte i de første 3 måneder
af medlemskabet.
Udelukket fra medlemskab er ansatte med endelig ansættelse- og/eller afskedigelsesret samt
overordnede med direkte reference til direktionen. Overgår et medlem til en sådan funktion, ophører
medlemskabet af foreningen øjeblikkeligt.
Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til Personaleforeningens kontor.
Ved medlemskabets ophør tilbagebetales ingen del af kontingentet, og det udtrædende medlem har intet
økonomisk krav mod foreningen.

§4.

Medlemskab af Forsikringsforbundet.
Foreningens medlemmer er optaget i Forsikringsforbundet, hvis vedtægtsbestemmelser for tilsluttede
personaleforeninger finder anvendelse.
Den i Funktionærloven hjemlede forhandlingsret udøves af Forsikringsforbundet i overensstemmelse med
forbundets vedtægter.

§5.

Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år (i ulige år) inden udgangen af oktober måned på
foranledning af bestyrelsen. I lige år afholdes et orienteringsmøde, hvor der gives en orientering om
Personaleforeningens arbejde siden sidste generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved
opslag på Forsikringsforbundets hjemmeside, Codans informationssystem, eller ved skriftlig indkaldelse.
Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår, skal samtidig offentliggøres ligesom
forslag til kontingent oplyses.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virke i den forløbne periode
De reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Næstformand
c. Bestyrelsesmedlemmer, jf. §7
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde enten skriftligt eller
pr. elektronisk post senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag, herunder
forslag til kontingent og kandidater til bestyrelsen skal, sammen med bestyrelsens forslag, opslås på
Forsikringsforbundets hjemmeside, Codans informationssystem, eller tilsendes medlemmerne senest 5
dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal deltagere. Alle fremmødte medlemmer har en
stemme hver. Der kan stemmes ved fuldmagt af medlemmer, der har arbejdssted udenfor HT`s område.
Fuldmagter skal afleveres til dirigenten umiddelbart efter valg af denne.
Såfremt mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen være skriftlig.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 12 og 13.
Over generalforsamlingens beslutninger og valg fører sekretæren referat, som underskrives af dirigenten.
Referat offentliggøres på Forsikringsforbundets hjemmeside eller tilsendes medlemmerne.
§6.

Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen, eller såfremt mindst 50 medlemmer skriftligt forlanger det, kan begære ekstraordinær
generalforsamling afholdt med anførsel af, hvilke emner generalforsamlingen skal behandle. Bestyrelsen
indkalder til generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel, og skal afholde denne senest 14 dage efter
modtagelsen af begæring.
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle spørgsmål, optaget i dagsordenen.
Regler for opslag af indkaldelse, valg af dirigent, beslutningsdygtighed, afstemning, beslutninger,
stemmeret samt referat finder også anvendelse på den ekstraordinære generalforsamling, jævnfør §§ 5,
12 og 13.

§7.

Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
En formand
En næstformand og
Tre til fem bestyrelsesmedlemmer,
der vælges på generalforsamlingen. Falder antallet af bestyrelsesmedlemmer til under tre, indkalder
bestyrelsen snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling for at få antallet suppleret.
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en kasserer.
Genvalg kan finde sted. Afgår formanden fra sin post, konstituerer bestyrelsen næstformanden som
formand. Afgår næstformand eller kasserer, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand eller kasserer
blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand kan ikke samtidig være kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det rimeligt, eller senest 8 dage efter, at mindst 3
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Mødet indkaldes pr. elektronisk post med angivelse af dagsorden.
Skriftligt materiale og perioderegnskab fremsendes med intern post således, at det er
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet, med mindre særlige forhold gør sig
gældende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Der føres referat over mødets forløb og de trufne beslutninger.

§8.

Tillidsrepræsentanter (TR).
Bestyrelsen inddeler medlemmerne i TR-områder tilpasset Codans geografiske/organisatoriske struktur og
fagområder. Inden for hvert område vælger medlemmerne områdets tillids- eller faggrupperepræsentant.
TR vælges for 2 år ad gangen, idet valget afholdes i lige år inden udgangen af oktober måned.
Såfremt en TR fratræder i perioden, besættes posten ved nyvalg.
Tillidsrepræsentanternes opgave er at repræsentere foreningen, og er medlemmernes nærmeste kontakt
til bestyrelsen.

§9.

Regnskab og revision.
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.

§10. Kontingent.
Kontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent til Forsikringsforbundet. Herudover betales til
Personaleforeningens virksomhed et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet
betales månedsvis forud.
Et medlem, der står i restance ud over 3 måneder, mister sine medlemsrettigheder.
§11. Eksklusion.
Personaleforeningens bestyrelse kan indstille til Forsikringsforbundets repræsentantskab at ekskludere et
medlem, der skønnes at modarbejde Personaleforeningens eller Forsikringsforbundets interesser.
§12. 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 Forsikringsforbundets
hovedbestyrelse.
§13. Sammenslutning med andre personaleforeninger eller opløsning.
Sammenslutning med andre personaleforeninger eller opløsning af Personaleforeningen kan kun ske efter
vedtagelse på en generalforsamling, der er specielt indkaldt til dette formål.
For sammenslutning eller opløsning af foreningen kræves, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer er for forslaget.
Medlemmerne overføres ved eventuel opløsning til Forsikringsforbundets landskreds.
Ved foreningens eventuelle sammenslutning eller opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om
anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. oktober 2017.

