Sygeforsikringen "danmark"

LOKALVEDTÆGTER

Lokalafdeling Syd- og Sønderjylland

Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling
Syd- og Sønderjylland

§ 1.
Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Syd- og Sønderjylland har som virkeområde 12 kommuner inddelt i 3 kredse:
Kreds 1:
Kreds 2:
Kreds 3:

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.
Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.
Fredericia, Kolding og Vejle kommuner.

MEDLEMSMØDER
§ 2.
Medlemmer af "danmark", der har folkeregisteradresse i lokalkredsen, indkaldes hvert år til et medlemsmøde. Medlemsmødet afholdes senest 3 uger forud for det i § 8 nævnte repræsentantskabsmøde.
Formålet med medlemsmødet er at orientere medlemmerne om "danmark"s virksomhed og ved
idéudveksling give forslag til "danmark"s fremtidige virke. Endvidere skal medlemmerne vælge
kredsens repræsentanter og suppleant.
§ 3.
Indkaldelse til medlemsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel i ”danmark”s medlemsblad.
Dagsorden for medlemsmødet skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år.
Valg af kredsens repræsentanter og suppleant.
Behandling af evt. forslag fra lokalbestyrelse og drøftelse af evt. forslag fra medlemmer.
5. Eventuelt.
Mødets dagsorden skal fremgå af mødeindkaldelsen. Der skal oplyses om, hvor mange repræsentanter der skal vælges, og hvor mange suppleanter der kan vælges. Herunder, hvordan medlemmer kan foreslå kandidater samt stille forslag til drøftelse på mødet.
Ethvert medlem af "danmark" har adgang til medlemsmødet, men det er kun medlemmer, der har
folkeregisteradresse i kredsen, er fyldt 16 år, og som kan fremvise dokumentation for betalt kontingent eller gyldigt medlemsbevis, der har stemmeret.
Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
§ 4.
Forslag til valg af repræsentanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen senest 7 dage før
mødets afholdelse. For at kunne vælges til repræsentant eller suppleant, skal kandidaten være foreslået af mindst 5 medlemmer fra lokalkredsen eller af lokalafdelingens lokalbestyrelse. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.
Ethvert medlem, der har folkeregisteradresse i kredsen og er fyldt 16 år, kan vælges som repræsentant eller suppleant.

Undtaget er dog nuværende direktører samt nuværende medarbejdere, både i "danmark" og i datterselskaber.
Repræsentanterne vælges på medlemsmøderne for 2 år ad gangen, således at der hvert år foretages valg af halvdelen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. De kandidater, der opnår det højeste stemmetal, er valgt som repræsentanter. Suppleanten er valgt blandt de øvrige kandidater i
forhold til opnåede stemmetal.
Lokalbestyrelsen skal forud for mødet sikre, at der er mindst lige så mange forslag til valg af repræsentanter og suppleant, som der skal vælges.
§ 5.
Valg af repræsentanter og suppleant foregår skriftligt i samme valghandling. Ved øvrige afstemninger afgør dirigenten fremgangsmåden. For at en stemmeseddel om valg til repræsentantskabet
er gyldig, skal der være stemt på det antal personer, der svarer til antallet af repræsentanter, der
skal vælges.
Ved valg til repræsentantskabet trækkes der lod ved stemmelighed, medmindre udfaldet af lodtrækningen er afgørende for, om kandidaten bliver valgt eller ej. I givet fald skal der foretages omvalg mellem de personer, der har samme stemmetal.
§ 6.
Medlemsforslag, herunder om forhøjelse af eksisterende tilskud eller om nye tilskudsområder, der
ønskes drøftet på et medlemsmøde, skal være modtaget i ”danmark” senest 15. november i det
umiddelbart foregående år. Disse forslag kan indsendes via dit-danmark.dk eller til Sygeforsikringen ”danmark”s hovedkontor, Palægade 5, 1261 Kbh. K, mrk. Medlemsforslag.

REPRÆSENTANTSKABET
§ 7.
Det samlede antal repræsentanter, der skal vælges på medlemsmøder i Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdelinger, udgør i alt 160 repræsentanter.
Antallet af repræsentanter, der skal vælges i de enkelte lokalafdelinger, fastsættes årligt af foreningens bestyrelse i forhold til lokalafdelingernes samlede antal medlemmer, der er fyldt 16 år
ved udgangen af det foregående kalenderår, jf. § 6, stk. 6, i Sygeforsikringen "danmark"s vedtægter.
Lokalbestyrelsen fastsætter på samme grundlag antallet af repræsentanter, der herefter skal vælges i hver af lokalafdelingens 3 kredse.
I hver af lokalafdelingens kredse vælges tillige op til 5 suppleanter for de valgte repræsentanter.
Antallet af suppleanter, der kan vælges, fastsættes af lokalbestyrelsen forud for medlemsmødet.
Antallet af suppleanter kan dog ikke overstige antallet af repræsentanter for den enkelte kreds.
Suppleanter og medlemmer af lokalbestyrelsen, der ikke er repræsentanter, har ret til at overvære
repræsentantskabets møder med taleret, men uden stemmeret.
Får en repræsentant forfald, skal der gives 1. suppleanten fra samme kreds adgang til at træde i
repræsentantens sted, så længe forfaldet varer.
Hvis antallet af afbud fra en kreds overstiger kredsens antal suppleanter, kan suppleanten med det
højeste stemmetal blandt de øvrige kredses suppleanter indkaldes. Alternativt kan lokalafdelingen i
stedet vælge at indkalde efter lodtrækning blandt suppleanterne.

Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde.
§ 8.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 15. marts, og det indkaldes elektronisk
eller ved skriftlig meddelelse via almindelig post til repræsentanterne med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning om virksomheden i det forløbne år.
Behandling af forslag fra lokalbestyrelse og repræsentanter.
Valg af formand (lige år).
Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 3, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 7 dage før
mødets afholdelse.
Ved valg til lokalbestyrelsen skal der ved stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, der
har samme stemmetal.
Ved valg af formand skal der opnås mindst 50 % af stemmerne for at blive valgt, såfremt der er tre
eller flere kandidater. Opnås der ikke 50 % til en kandidat, foretages der omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer.
Repræsentantskabet udgør en samlet afstemningskreds, hvor alle repræsentanter kan stemme på
alle kandidater.
Valg af formand og lokalbestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt, medmindre der er fredsvalg. Ved
andre afstemninger afgør dirigenten fremgangsmåden.
Der udsendes referat af repræsentantskabsmøderne til alle repræsentanter.
§ 9.
I tillæg til det ordinære repræsentantskabsmøde (jf. § 8), afholdes der hvert år yderligere 1 repræsentantskabsmøde, der:
i lige år afholdes inden udgangen af august til drøftelse af emner, der ønskes behandlet på
lokalbestyrelsernes temaseminar,
i ulige år afholdes inden udgangen af oktober til drøftelse af emner, der ønskes drøftet på
bestyrelsens strategiseminar.
§ 10.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes efter beslutning af lokalbestyrelsen, eller når
mindst 1/4 af repræsentanterne anmoder skriftligt herom med angivelse af emne, der ønskes behandlet på mødet.
I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget, og
mødet skal, med specificeret dagsorden, indkaldes med mindst 7 dages varsel.

LOKALBESTYRELSEN
§ 11.
Lokalbestyrelsen består af formanden og 8 øvrige medlemmer. Hver kreds skal være repræsenteret med 3 lokalbestyrelsesmedlemmer.

Såvel formand som lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af lokalbestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.
Valgbare til lokalbestyrelsen er valgte myndige repræsentanter. Suppleanter er ligeledes valgbare,
såfremt de er myndige og medlemmer af repræsentantskabet som følge af repræsentantens afgang i valgperioden. Medlemmer, der er ansat i eller virker for en anden forsikringsvirksomhed,
kan ikke vælges til lokalbestyrelsen.
§ 12.
Lokalbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og enten formand eller næstformand er til stede. Lokalbestyrelsen indkalder til medlemsmøder og møder for repræsentanter, forbereder sagerne til disse møder og drøfter emner, indsendte medlemsforslag og lignende. Lokalformanden orienterer "danmark"s direktion og ledelse herom. I øvrigt tilrettelægger lokalbestyrelsen selv sit arbejde med henblik på bedst muligt at varetage medlemmernes interesser inden for "danmark", blandt medlemmerne at skabe forståelse for "danmark"s virksomhed samt udadtil at medvirke til at udbrede kendskabet til "danmark".
§ 13.
Ændringer af lokalvedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer af repræsentantskabet stemmer herfor.
Ændringerne træder dog først i kraft, når de er godkendt af generalforsamlingen i Sygeforsikringen
"danmark", gs.

Vedtaget den 7. september 2017 på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 16 og
§ 17 i vedtægterne for Sygeforsikringen "danmark".

