Vedtægter
for
Tryghedskassen Forsikringsforeningen for Selvstændige

§ 1. Navn og stiftere
Foreningens navn er Tryghedskassen - Forsikringsforeningen for Selvstændige. Foreningen har
hjemsted i Frederiksberg Kommune.
Foreningen er stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri (tidligere Byggeriets Arbejdsgivere) og
TEKNIQ (tidligere Dansk VVS).
§ 2. Formål
Foreningens formål er :
at medvirke til, at medlemmerne til enhver tid har tidsvarende og optimale forsikringsprodukter og
forsikringsvilkår, hvad angår ”velfærdspakkerne” og tilsvarende produkter, som Pension for
Selvstædige etablerer
at opsparede midler i foreningen alene anvendes til gavn for medlemmerne.
§ 3. Medlemskab
Som medlemmer optages forsikringstagere, som gennem Pension for Selvstændige tegner en af
”velfærdspakkerne” eller tilsvarende produkter..
Der betales ikke kontingent.
§ 4. Administration
Tryghedskassen kan vælge helt eller delvis at lade sig administrere af fonden Pension for
Selvstændige for et vederlag og efter retningslinjer, der aftales for 1 år ad gangen.
§ 5. Bestyrelsen
Tryghedskassen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 5 menige medlemmer.
Bestyrelsen kan derudover supplere sig med indtil tre medlemmer.
Formanden er den til enhver tid valgte formand for fonden Pension for Selvstændige.
Af de menige bestyrelsesmedlemmer udpeger Håndværksrådet tre medlemmer, Dansk Byggeri og
TEKNIQ hver et. Bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode og kan genvælges.
§ 6. Generalforsamlingen
Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i maj måned.
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Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i landsdækkende
fagblad eller avis eller ved direkte varsling til hvert enkelt medlem.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Meddelelse om bestyrelsens sammensætning
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det eller 20 % af medlemmerne
eller den af generalforsamlingen valgte revisor kræver det. Indkaldelse sker med minimum 14 dages
varsel og senest 14 dage efter, en begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er
modtaget af bestyrelsen.
§ 8. Afstemninger
Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsesmedlemmer og foreningens medlemmer - hver
med én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet dog ingen kan repræsentere mere end 5
stemmer ud over sin egen.
Ved afstemning om forslag tilfalder stemmer fra ikke fremmødte medlemmer bestyrelsen.
Alle afstemninger afgøres med simpelt flertal medmindre andet følger af disse vedtægter.
Vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
§ 9. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Inden forelæggelse på generalforsamlingen skal
regnskabet være revideret af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for et år.
§ 10. Formue
Bestyrelsen skal tilstræbe en rimelig konsolidering samt sikre og forrente formuen bedst muligt.
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§ 11. Tegningsret og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af andre, til hvem
bestyrelsen meddeler prokura.
For de foreningen påhvilende forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 12. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 3/4 af de afgivne stemmer er for en opløsning. I tilfælde
af opløsning tilfalder foreningens midler medlemmerne eller et af generalforsamlingen vedtaget
andet formål, der på tilsvarende vis kommer medlemmerne til gode.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2000 og ændret på ordinær generalforsamling
afholdt den 30. maj 2011 og ændret på ekstraordinær generalforsamling fredag den 10. juli 2015.
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