VEDTÆGTER
FORSIKRINGSFORBUNDET I SOS INTERNATIONAL A/S

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Forsikringsforbundet i SOS International”, og dens hjemsted er
Frederiksberg Kommune.

§2

Formål

Foreningens formål er at være det samlende organ for ansatte i SOS og som sådan varetage
medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere
medlemmer overfor selskabets ledelse samt i forhold til Forsikringsforbundet.
Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet og er partipolitisk uafhængig.

§3

Medlemmer

Som medlem i foreningen kan optages enhver medarbejder i SOS International A/S, der er
berettiget til medlemskab af Forsikringsforbundet.
Medlemskab opnås ved indmeldelse i Forsikringsforbundet via forbundets elektroniske løsning
på forbundets hjemmeside.
Udmeldelse kan alene ske ved samtidig udmeldelse af Forsikringsforbundet og skal ske via
forbundets elektroniske løsning på forbundets hjemmeside i henhold til Forsikringsforbundets
vedtægter. Udmeldelsen effektueres med det i Forsikringsforbundet vedtægters anførte
varsel.
Ved medlemskabets ophør har det fratrædende medlem intet økonomisk krav mod
foreningens formue.

§4

Medlemskab af Forsikringsforbundet

Foreningens medlemmer er ved indmeldelsen i Forsikringsforbundet, også optaget i
Forsikringsforbundet i SOS International A/S. Forsikringsforbundets vedtægter findes på

www.forsikringsforbundet.dk.

Den i funktionærloven hjemlede forhandlingsret udøves af Forsikringsforbundet i
overensstemmelse med forbundets vedtægter.

§5

Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen
af november måned, på selskabets hovedkontor, andet sted i Frederiksberg eller Københavns
kommune, eller digitalt efter bestyrelsens fastsættelse.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske ved opslag i selskabet og/eller ved fremsendelse
heraf til alle medlemmer pr. post eller digitalt med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Bestyrelsen udpeger tillige en
referent.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udpegning af dirigent og referent
Beretning over foreningens virksomhed
Forelæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Godkendelse af budget, fastlæggelse af kontingent
Valg af:
a. Formand – 2 år, vælges i ulige år
b. 5 bestyrelsesmedlemmer – 2 år, 2 vælges i ulige år, samt 3 i lige år
c. 1 revisor
d. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til foreningens
bestyrelse senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag vil skriftligt blive udsendt til alle medlemmer senest 7 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Kandidater som ønsker at stille op til de personvalgte poster på generalforsamlingen, skal
skriftligt indsende deres kandidatur til foreningens bestyrelse senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Meddelelse om kandidatur kan ledsages af en skriftlig
motivation på max. 300 ord.
Alle personvalg sendes ud til afstemning 7 dage før generalforsamlingen. Herefter kan alle
elektronisk stemme på deres kandidat. Alle kan herefter stemme til 48 dage før
generalforsamlingens start. Stemmerne tælles op af en fra bestyrelsen som ikke er på valg og
af en frivillig fra Forsikringsforbundet.
Valget meddeles på generalforsamlingen
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed i alle spørgsmål, hvor
intet andet er anført i disse vedtægter.
På generalforsamlingen må hvert medlem personligt afgive sin stemme og afstemning sker ved
håndsoprækning medmindre dirigenten fastsætter andet.
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 behandles. Bestyrelsen
indkalder til generalforsamling, 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.
Den ekstraordinære generalforsamling har samme afstemningsregler samt øvrige regler som
den ordinære generalforsamling.

§7

Bestyrelse
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Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, inkl. formanden.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig i øvrigt med en
næstformand og en kasserer. Desuden vælges repræsentanter til diverse udvalg. I øvrigt
fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og fordeler sagerne mellem sig.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder dertil, eller når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
Afstemninger sker med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Dog skal formand eller næstformand altid være til stede på bestyrelsesmøderne.
Personaleforeningens bestyrelse eller én af denne udpeget person har ret til at udarbejde,
fremsætte og forhandle alle lokale aftaler i henhold til overenskomsten. Forhandlingsresultatet
skal godkendes af Forsikringsforbundet i SOS’ bestyrelse og Forsikringsforbundets
hovedbestyrelse, før aftalen kan indgås.
Udtræder formanden, konstitueres næstformanden samtidigt med, at der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling med valg af formand på dagsordenen.
Udtræder næstformanden eller et bestyrelsesmedlem, kan pladsen være ubesat til næste
generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling eller bestyrelsen konstituerer en ny
næstformand.
Udtræder kassereren konstitueres et bestyrelsesmedlem til denne post.
Bestyrelsen skal holde Forsikringsforbundet underrettet om forhold, som kan have betydning
for dennes arbejde jf. Forsikringsforbundets vedtægter.
Bestyrelsen kan ikke påføre Personaleforeningen gælds- eller kautionsforpligtelser.
Bestyrelsen kan ikke pådrages foreningens gælds- eller kautionsforpligtelser.

§ 8 Udvalg og faggrupper
Formanden har en plads i SU. Bestyrelsen vælger, hvem der skal have evt. andre pladser i SU.
Bestyrelsen beslutter, hvem der skal have en evt. observatørpost i det lokale
arbejdsmiljøudvalg.
Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i de udvalg og faggrupper, der nedsættes af
Forsikringsforbundet. Bestyrelsen beslutter i samråd med formanden, hvem der evt. kan
deltage i disse udvalg og faggrupper.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. september til den 31. august. Ud over kontingentet til
Forsikringsforbundet opkræver foreningen et PF-kontingent, der fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Kontingentet betales månedsvis forud.
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Det reviderede regnskab, inklusivt posteringer, der skal tilstilles Forsikringsforbundet,
offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Der skal ligeledes vælges en
revisorsuppleant.
Bestyrelsen skal have forelagt regnskabsstatus af kassereren på hvert ordinært
bestyrelsesmøde eller halvårligt.

§ 10 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og kasserer. I sager over 5.000, - DKK,
tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Ved forfald af formand indtræder næstformand og ved forfald af kasserer indtræder et
bestyrelsesmedlem.

§ 11 Eksklusion
Et medlem, der skønnes at modarbejde Forsikringsforbundet i SOS’ interesser, kan af
bestyrelsen indstilles til Forsikringsforbundets hovedbestyrelse til eksklusion.

§ 12 Vedtægtsændring
Forsikringsforbundet i SOS’ 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.

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

Generalforsamlingen den 28.10.1994
Generalforsamlingen den 07.02.1997
Generalforsamlingen den 09.11.2000
Generalforsamlingen den 08.01.2001
Generalforsamlingen den 28.10.1994
Generalforsamlingen den 21.11.2002
Generalforsamlingen den 05.10.2007
Ekstraordinær generalforsamling 19.11.08
Generalforsamlingen den 14.11.2019.
Generalforsamlingen den 22.04.2021
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