VEDTÆGTER
for

Foreningen af Skibsinspektører m.fl.
i Søfartsstyrelsen

(Stiftet 25. august 1929)

NAVN OG BESKRIVELSE
§1
a.
b.
c.

Foreningens navn er: Foreningen af skibsinspektører m.fl. i Søfartsstyrelsen (SIF).
Foreningen er en sammenslutning af tjenestemands-, overenskomst- og individuelt
ansatte skibsinspektører m.fl. i Søfartsstyrelsen. (se desuden §4a)
Sammenslutningen gælder varetagelse af fælles interesser.

FORMÅL OG VIRKE
§2
a.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige og faglige interesser, herunder løn- og
ansættelsesforhold, for så vidt disse sidste ikke varetages af anden organisation. Endvidere kan optages og
behandles andre spørgsmål, som har betydning for foreningens medlemmer.

HOVEDORGANISATIONER
§3
a.
b.

SIF er tilsluttet Akademikerne (tidl. AC)
SIF kan desuden agere som lokal repræsentation for andre hovedorganisationer, som fx IDA, MMF og
Lederne Søfart.
MEDLEMSFORHOLD
§4

a.

Som medlem af foreningen kan optages de i Søfartsstyrelsen ansatte skibsinspektører m.fl., hvis stilling og
uddannelse berettiger medlemsskab af AC i lighed med skibsinspektørerne.

b.

Medlemmer der overflyttes til Den Maritime Havarikommission (DMH) kan forblive medlem af SIF ligesom
nyansatte havariundersøgere i DMH kan optages efter ansøgning til bestyrelsen.

c.

Ethvert medlem skal under alle forhold arbejde for sammenhold, samt udvise kollegialitet.

d.
e.

Medlemmer, der pensioneres kan forblive medlemmer af foreningen, dog uden stemmeret.
Afgørelse om optagelse af nye medlemmer træffes af bestyrelsen.

KONTINGENT
§5
a.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, ligesom denne træffer bestemmelse om
reglerne for opkrævning. Nye medlemmer betaler kontingent fra og med den måned, hvor optagelse sker.
Kontingentet indeholder tillige kontingent til Akademikerne.
Pensionerede medlemmer er fritaget for kontingent.
Æresmedlemmer er kontingentfri

b.
c.
d.

GENERALFORSAMLINGEN
§6
a.
b.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.
Afgørelser, truffet ved urafstemning, ligestilles med beslutninger truffet på generalforsamlingen.
Urafstemninger kan kun iværksættes af bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned og skal indkaldes skriftligt
af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Såfremt forhold taler derfor, kan bestyrelsen fremskynde eller
udskyde tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse i op til 6 måneder.
Med indkaldelse fremsendes dagsorden.

c.

d.

§7
a.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i den forløbne
periode. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, og kontingentet for det følgende regnskabsår
fastsættes. Der foretages valg til bestyrelsen og suppleanter, jfr. § 10.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen, forslagene fremsendes skriftlig til alle medlemmer senest 8 dage
før generalforsamlingen.

b.

§8
a.
b.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes,
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.

§9
a.
b.
c.
d.

Enhver generalforsamling, der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig med hensyn til de sager, der er
opført på dagsordenen.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af vedtægterne, at mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Et medlem kan ubetinget give et andet medlem fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen.
Fuldmagter skal inden evt. afstemning afleveres til dirigenten.
Et medlem kan afgive skriftlig fuldmagt/stemmeseddel til et kendt punkt på dagsordenen.
Fuldmagter/stemmesedler skal inden evt. afstemning afleveres til dirigenten.

BESTYRELSEN
§ 10
a.

Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. Bestyrelsens sammensætning bør så vidt muligt
tilstræbes at afspejle medlemmernes forskellige uddannelser, ansættelsessteder og ansættelsesforhold.

b.
c.
d.
e.
f.

Formanden vælges for en periode, og bestyrelsesmedlemmer vælges for to perioder, idet en periode er
tidsrummet mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger.
På hver generalforsamling vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Der vælges på hver generalforsamling 2 suppleanter.
Der vælges på hver generalforsamling 2 revisorer
Bestyrelsessuppleanter er samtidig suppleanter for revisorer.

§ 11
a.
b.
c.
d.
e.

Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne på passende vis blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen har
myndighed til at anmode medlemmer om assistance til udvalgte arbejdsopgaver.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen har myndighed til at ansætte den nødvendige medhjælp til regnskab og skrivearbejde.
Lønninger til sådan medhjælp fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal holde foreningens medlemmer underrettet om afholdte bestyrelsesmøder m.v.
Foreningen afholder befordringsudgifter ved bestyrelsesmedlemmernes rejser til generalforsamlinger,
møder og lign. og betaler time- og dagpenge eller måltider efter de for statens tjenestemænd gældende
regler.

SÆRLIGE BESTEMMELSER
§ 12
a.

Foreningens regnskab er kalenderåret 1/1-31/12. Revideret regnskab fremsendes til medlemmerne senest
1. april det følgende år.
§ 13

a.
b.

c.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 1 måneds varsel til den første i en måned.
Overgår et medlem til anden virksomhed, udtræder denne samtidig af foreningen (se dog §4)
Ønsker et tidligere medlem fortsat tilknytning til foreningen efter overgang til anden beskæftigelse, kan
det efter ansøgning godkendes af bestyrelsen, at medlemskabet kan opretholdes, på samme vilkår som
pensionister.
Et medlem, der er i kontingentrestance, har udvist grov ukollegialitet eller på anden vis handlet i strid
med foreningens vedtægter, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion. Afgørelse herom træffes af
generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for.

§ 14
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, jfr. § 9 b.
§ 15
a.

Foreningen kan kun opløses efter en beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige
foreningens medlemmer stemmer derfor.
Opløses foreningen, skal generalforsamlingen samtidig træffe afgørelse om anvendelse af foreningens
midler.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2019

