29. apríl 2020

I. NAVN, HEIMSTAÐUR OG ENDAMÁL
§1
Navn felagsins er Ognarfelag Tryggingartakaranna, felag við avmarkaðari
ábyrgd – f.v.a.á - (niðanfyri nevnt "felagið").

Stk. 2. Luttøka á aðalfundinum er treytað av, at limurin í seinasta lagi 2
dagar frammanundan aðalfundinum hevur boðað frá, at hann luttekur, og
hetta skal verða gjørt skrivliga til høvuðsskrivstovuna.

III. UMBOÐSRÁÐ
Felagið hevur hjánavnið Betri Stuðul.

§8
Stk. 1. 35 umboðsfólk verða vald av og millum limirnar í felagnum. Val er
annað hvørt ár (líka árstal) og er galdandi í fýra ár, soleiðis at ávikavist 17
og 18 av limunum fara frá á hvørjum vali.

§2
Heimstaður felagsins er í Tórshavnar kommunu.
§3
Stk. 1. Endamál felagsins er at umsita ognir felagsins á best møguligan
hátt og í hesum sambandi antin beinleiðis ella gjøgnum annað felag at
eiga partapening í Betri Trygging P/F og øðrum feløgum og annað
íløguvirksemi.

Stk. 2. Fer umboðsfólk frá, kann Umboðsráðið velja annað umboð fyri
valskeiðið hjá viðkomandi, sum fór frá.

Eisini kann felagið byggja, eiga og reka fasta ogn sum varandi
peningaíløga, umframt annað virksemi í hesum sambandi.

Stk. 3. Umboðsráðið tekur við virksemi sínum, tá ið valúrslitið verður
almannakunngjørt, sambært § 11, stk. 5.

Stk. 2. Nevnd felagsins kann sum partur av felagsins virksemi og eftir
serligari reglugerð, sum nevndin letur gera, og góðkend á aðalfundi,
stuðla virksemi, ið eru tryggleikaskapandi, skaða- og sjúkrafyribyrgjandi,
umframt at stuðla øðrum samfelagsgagnligum virksemi innan m.a. list,
mentan og gransking. Felagið kann í hesum sambandi eisini virka sum
stigtakari, samskipari og/ella stuðul.

Stk. 4. Umboðsráðið ásetur við einari reglugerð greiniligari reglur fyri
starvi sínum. Reglurnar skulu í minsta lagi hava reglur fyri val av formansskapi, um fundir Umboðsráðsins, um trúnaðarskyldu, um val av
lráðingarbólki og um ógegni hjá umboðsfólkunum. Til at samtykkja og
broyta reglugerðina krevst, at vanligur meirilu av umboðsráðslimunum er fyri hesum.

II. LIMIRNIR
§4
Allir tryggingartakarar í Betri Trygging P/F, sum hava fastan bústað ella
heimstað í Føroyum, eru limir í felagnum.
Limarætturin tekur við, tá ið persónur ella felag teknar trygging í Betri
Trygging P/F og heldur uppat, tá ið viðkomandi ikki longur hevur trygging í
Betri Trygging.
§5
Stk. 1. Limirnir í felagnum ábyrgdast ikki hvørki innanfelags ella
uttanfelags fyri skyldum felagsins.
Stk. 2. Limir, ið fara burturúr felagnum, hava ikki rætt til part av ogn
felagsins, tá ið hesir fara út, eins og einki gjald verður kravt við innliman.
§6
Limirnir velja umboðsfólk at umboða atkvøðurætt limanna á aðalfundi,
sum síðani velur nevnd felagsins. Nevndin setur stjórn felagsins.
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§7
Stk. 1. Allir limir hava rætt at møta á aðalfundinum og taka orðið har, men
hava ikki atkvøðurætt.
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Um valt verður, tekur tann við, sum fekk flestar atkvøður, uttan at verða
valdur á seinasta umboðsvali.

Stk. 5. Umboð fyri nevnd og stjórn hava ræ
l at møta á
Umboðsráðsfundum og har at taka orðið, u an so at reglugerðin ella
Umboðsráðið áseta annað.
§9
Strikað 3. januar 2020.

IV. VAL AV UMBOÐSRÁÐ
§ 10
Stk. 1. Til at taka avgerð limanna vegna á aðalfundi, verða vald 35 umboð.
Stk. 2. Fráboðan um nær val av umboðsfólkum skal fara fram, verður
kunngjørt í einum ella fleiri av almennu bløðunum innan tann 15. august í
tí árinum, valið verður.
Stk. 3. Nevndin ásetur nærri reglurnar fyri valið.

§ 11
Stk. 1. Limir, ið ynskja at verða uppstillaðir til val sum umboðsfólk, skulu
boða frá hesum skrivliga til høvuðsskrivstovuna innan tann 1. september í
tí árinum, valið verður. Saman við fráboðanini um uppstilling, skal
viðkomandi limur leggja við váttan um bústað ella arbeiði og revsiváttan
sambært § 12, stk. 1, litra 5. Uppskotið um valevni skal vera undirskrivað
av í minsta lagi 25 stillarum, sum eru limir í felagnum. Ein limur kann bert
vera stillari hjá einum valevni til hvørt val, og tað kann bert vera ein limur
á hvørjum lista.
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Stk. 2. Frammanundan valinum kann nevndin eisini stilla upp valevni.
Stk. 3. Um talið av valevnum er størri enn talið av tøkum størvum, verður
tað kunngjørt í bløðunum í september mánað, og verður atkvøðuseðil at
senda øllum limum felagsins innan 14 dagar frá at kunngjørt varð. Á
seðlinum verður uppgivið tal av atkvøðum. Atkvøðuseðilin verður í
serligum brævbjálva sendur stjórnini saman við oyðublaði, undirskrivað
av tryggingartakaranum, og skal atkvøðuseðilin vera á høvuðsskrivstovuni
í seinasta lagi, tá ið skrivstovan letur aftur, 5. dagin eftir at omanfyri
nevnda 14. daga freist er liðin.
Limir hava eisini møguleika at greiða atkvøðu sína talgilt, til
umboðsráðsval.

Stk. 1. Atkvøðurætt hava øll, sum hava verið limir í felagnum síðani tann
seinasta 1. januar fyri valið.
Stk. 2. Allir limir, ið hava atkvøðurætt, hava minst eina atkvøðu og í mesta
lagi 10 atkvøður fyri allar teknaðar tryggingar.
Stk. 3. Limir við teknaðum tryggingum, har árliga tryggingargjaldið er
minni enn kr. 50.000,-, hava eina atkvøðu. Fyri hvørjar byrjaðar kr.
50.000,- í árligum tryggingargjaldi harafturat, fær limurin 1 atkvøðu upp til
í mesta lagi 10 atkvøður.
Stk. 4. Partafeløg, smápartafeløg, íognarfeløg, feløg, stovnar og aðrir
juridiskir persónar kunnu lata atkvøðu við formanni teirra, stjóra, leiðara
ella umboðsstjóra.

Tað ber ikki til at atkvøða við fulltrú.
Stk. 4. Stjórnin ger úrslitið av valinum upp. Umboðini verða sett í røð eftir
tali av atkvøðum. Stendur á jøvnum millum eitt ella fleiri valevni, verður
valið millum hesi avgjørt við lutakasti.
Stk. 5. Valúrslitið verður almannakunngjørt í teimum somu bløðunum,
sum valið varð lýst í.
Stk. 6. Valið fellur burtur, um uppstillaðu valevnini ikki eru fleiri enn tey,
sum standa fyri vali, og verða hesi at rokna sum vald.

§ 14
Stk. 1. Klaga um eitt hildið val verður latin stjórnini í seinasta lagi 14 dagar
eftir, at valúrslitið er almannakunngjørt.
Stk. 2. Stjórnin sendir klaguna víðari til Umboðsráðið, sum viðger klaguna
og tekur ta endaligu avgerðina, og fráboðar pørtunum úrslitið.
Stk. 3. Tekur Umboðsráðið avgerð um umval, fyriskipar nevndin valið, og
nýtir reglurnar í kapittul IV til umvalið.

V. AÐALFUNDURIN
§ 12
Stk. 1. Fyri at vera valbærur til Umboðsráðið, skal viðkomandi persónur:
1) Hava fastan bústað ella arbeiði í Føroyum
2) Vera myndugur og hava ræði á búgvi sínum og hvørs vanliga
umdømi ikki ger viðkomandi óegnaðan ella óverdan at vera
umboðsfólk
3) Ikki
hava fráboðað gjaldssteðg, hava biðið um
neyðskuldarsemju, trotabúviðgerð ella skuldarumskipan
4) Ikki vera undir gjaldssteðgi, trotabúaviðgerð, skuldarumskipan
ella neyðskuldarsemju
5) Ikki vera dømdur fyri brot á revsilógina ella lóggávuna um
fíggjarligt virksemi ella hava framt onnur lógarbrot, sum
vanligum umdømi ger viðkomandi óverdan at vera umboðsfólk
og
6) Lúka treytirnar fyri atkvøðurætti sambært § 13.
Stk. 2. Núverandi og fyrrverandi stjórar, starvsfólk í felagnum og
dótturfeløgum og teirra hjúnafelagar ella sambúgvar, kunnu ikki veljast
sum umboðsfólk. Tó kunnu fyrrverandi starvsfólk, tá ið 7 ár eru liðin,
síðani hesi fóru úr starvi, veljast til umboðsfólk.
Stk. 3. Eingin kann virka sum umboðsfólk, um tey eru sett í starv í ella
arbeiða fyri virkið, sum er kappingarneyti hjá felagnum og tess
dótturfeløgum.
§ 13

§ 15
Stk. 1. Aðalfundurin, sum verður skipaður av umboðsfólkum, er ovasti
myndugleiki í felagnum og verður hildin á heimstaði felagsins.
Stk. 2. Umboðsráðið skipar seg við formanni og næstformanni á fyrsta
fundi eftir umboðsráðsval.
§ 16
Nevndin boðar til aðalfund við tilskilan av tíð, stað og dagsskrá við í
minsta lagi 14 dagar og í mesta lagi 4 vikur frammanundan við skrivliga at
venda sær til umboðsfólkini á bústaði teirra og við lýsing í einum ella fleiri
almennum føroyskum bløðum. Eisini verður boðað frá til møgulig
starvsfólk í Betri Trygging P/F.
Um uppskot til broyting av viðtøkum felagsins skulu viðgerast á
aðalfundinum, skal høvuðsinnihaldið í uppskotinum verða lýst í
innkallingini.
Uppskot, sum av umboðsfólkunum verða ynskt viðgjørd á aðalfundinum,
skulu skrivliga fráboðast felagnum í so góðari tíð, at málið kann verða tikið
upp í fundarskránni til aðalfundin.
Uppskot, sum eru fráboðað felagnum innan 1. februar hetta árið, verða at
viðgera á vanliga ársaðalfundinum.
§ 17
Vanligur ársaðalfundur verður hildin á hvørjum ári í so góðari tíð, at
Fíggjareftirlitið kann móttaka grannskoðaða og góðkenda ársfrásøgn í
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seinasta lagi 4 mánaðir eftir at roknskaparárið er endað. Ársaðalfundurin
verður hildin við hesi dagsskrá:
1.
2.

3.
4.
5.

Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári.
Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar og
hvussu møguligt avlop ella tap, sambært roknskapinum, verður
nýtt, sí § 30.
Val av nevndarlimum.
Val av grannskoðarum, ið sita til næsti vanligi ársaðalfundur er
lokin.
Møgulig uppskot, ið nevndin, stjórnin ella umboðsfólk ynskja at
viðgera.

§ 18
Í seinasta lagi 14 dagar frammanundan hvørjum aðalfundi skal dagsskrá
og tey fullfíggjaðu uppskotini, og somuleiðis fyri vanliga aðalfundin,
ársroknskapur við grannskoðaraátekningum, verða løgd fyri limirnar á
høvuðsskrivstovu felagsins.
§ 19
Stk. 1. Aðalfundurin verður stýrdur av einum av nevndini valdum
fundarstjóra.
Stk. 2. Stjórnin hevur heimild at vera hjá á aðalfundinum, til at seta fram
broytingaruppskot og til annars at taka orðið undir orðaskiftinum.

§ 21
Stk. 1. Á aðalfundinum verða øll mál at gera av við vanligum
atkvøðumeiriluta, tó soleiðis, at í minsta lagi helmingurin av
umboðsfólkunum eru til staðar, og hevur hvørt umboðsfólkið eina
atkvøðu.
Stk. 2. Til at samtykkja viðtøkur, ið miða ímóti broytingum av viðtøkum
felagsins, krevst tó, at í minsta lagi 3/4 av umboðsfólkunum eru
umboðaði, og má viðtøka vera samtykt við 3/4 av greiddum atkvøðum.
Stk. 3. Til at samtykkja viðtøku um avtøku av felagnum, krevst tó, at
samtyktin er gjørd av tveimum regluligum ársaðalfundum, og skulu í
minsta lagi 5/6 av umboðsfólkunum vera umboðaði, og má viðtøka vera
samtykt við 3/4 av greiddum atkvøðum á báðum fundunum.
Stk. 4. Øll atkvøðugreiðsla fer fram skrivliga, uttan so, at fundurin velur
annan atkvøðugreiðsluhátt.

VI. NEVND
§ 22
Stk. 1. Í nevndina verða valdir 4-6 limir fyri eitt 2 ára skeið.
Stk. 2. Limirnir í nevndini fara frá, ávikavist 2 og 2, 2 og 3 ella 3 og 3 limir,
eftir stødd á nevndini á hvørjum ári.

Stk. 3. Tað, sum fer fram á aðalfundinum, verður ført í gerðabók, sum
verður undirskrivað av fundarstjóranum.

Stk. 3. Nevndin skipar seg sjálv við formanni og næstformanni.

Stk. 4. Í seinasta lagi 14 dagar eftir aðalfundin, skal aðalfundargerðabókin
ella ein váttað úrskrift av henni, verða atkomulig hjá limunum á skrivstovu
felagsins.

Stk. 4. Nevndarlimur, sum fyllir 70 ár, leggur frá sær á regluliga
aðalfundinum, sum viðger ársroknskapin fyri tað árið, viðkomandi fyllir
70 ár.

§ 20
Stk. 1. Eykaaðalfundur verður hildin eftir avgerð frá einum aðalfundi ella
um nevndin, stjórnin ella grannskoðarin biður um hann.

§ 23
Stk. 1. Nevndin hevur fund í minsta lagi 4 ferðir árliga, og annars, tá ið
formaðurin heldur tað vera neyðugt, ella tá ið ein limur í nevndini, ein
stjóri ella ein grannskoðari ynskir hetta.

Stk. 2. Afturat hesum kunnu í minsta lagi 3 umboðsfólk biðja um
eykaaðalfund, boðsendan til viðgerð av einum serstøkum evni.
Stk. 3. Verður áheitan sett fram um at kalla inn til eykaaðalfundar, verður
hesin at kalla inn í seinasta lagi 4 vikur eftir at áheitanin er latin felagnum.

Stk. 2. Formaðurin kallar inn til nevndarfund, og kann eingin avgerð verða
tikin, uttan so, at í minsta lagi 2/3 av nevndarlimunum eru á fundi.
Stk. 3. Avgerðir verða tiknar við vanligum meiriluta. Um so er, at atkvøður
standa á jøvnum, er atkvøðan hjá formanninum avgerandi.

ti

§ 24
Um ein av aðalfundinum valdur limur fer frá, verður annar limur valdur á
fyrstkomandi aðalfundi, og tekur nývaldi limurin við fyri restina av
valskeiðinum hjá fráfarna.

tt

Stk. 5. Aðalfundarvaldi grannskoðari felagsins, sbr. § 28, hevur ræ l
at vera l staðar á aðalfundinum. Aðalfundarvaldi grannskoðari
felagsins, sbr. § 28, skal vera l staðar á aðalfundinum, um ein limur í
nevndini ella Umboðsráðnum biður um tað.

ti

Stk. 4. Fundarumrøður og viðtøkur verða skrivaðar í gerðabók, sum
verður undirskrivað av øllum limum, ið eru til staðar.

ti

Stk. 4. Á hvørjum ári í september/oktober mánað, verður hildin
umboðsráðsfundur, har nevndin kunnar um hálvársroknskapin, umframt
onnur mál av áhuga.
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VII. STJÓRN OG TEKNINGARREGLUR
§ 25
Nevndin setur eina stjórn við 1 ella fleiri limum.
§ 26
Stk. 1. Felagið verður bundið við undirskrift av allari nevndini ella
formanninum saman við einum stjóra ella tveimum stjórum í felag.
Stk. 2. Nevndin kann geva umboðsfulltrú.

VIII.
ROKNSKAPUR,
GRANNSKOÐAN
UMSITING AV PENINGI FELAGSINS

OG

§ 27
Roknskaparár felagsins er álmanakkaárið.

§ 29
Stk. 1. Nevndin skal ansa eftir, at felagsins ogn er neyðturviliga umsitin og
standa soleiðis, at hon er til mest gagn fyri felagið, og soleiðis, at felagið
altíð kann halda skyldur sínar.
Stk. 2. Við ársuppgerð skulu eisini verða gjørdar - eftir nevndarinnar ætli –
neyðturviligar avskrivingar og niðurskrivingar, sambært lóg.
Stk. 3. Ársroknskapurin verður almannakunngjørdur, tá hesin er
góðkendur av aðalfundinum.
Stk. 4. Eitt eintak av roknskapinum verður latið limum, sum biðja um tað.
§ 30
Stk 1. Nevndin skal á ársaðalfundi felagsins í sambandi við framløgu av
ársroknskapi felagsins leggja fram uppskot um hvussu møguligt avlop
ella tap verður ný , og kann í hesum sambandi seta fram uppskot um
at goldið verður vinningsbý l limir felagsins.
Stk 2. Vinningsbý ð verður áse sambært einari me ng av ársúrslitinum farna árið við atli
l at kapital lbúgving felagsins l eina og
hvørja ð er í lagi, og at nóg mikið av gjaldføri er l at nøkta verandi og
komandi skyldur felagsins.
Stk 3. Aðalfundurin kann ikki taka avgerð um at útgjalda hægri vinningsbý enn sko ð upp av nevndini.
Stk 4. Vinningsbý ð verður goldið eftir serligari reglugerð, sum nevndin
letur gera, og góðkend av aðalfundi.
Stk 5. Ræ urin l vinningsbý er persónligur fyri limirnar og kann ikki
verða la n 3. manni við sølu, gávu ella á annan há , harundir sum
trygd ella gjøgnum ræ arsókn.
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X. AVTØKA AV FELAGNUM

ti

Tá ið øll skuld er goldin, verður møgulig onnur eftirverandi ogn at býta út
millum teir limir, sum vóru limir í felagnum, tá ið avgerðin sambært § 21,
stk. 3 varð tikin í mun til inngoldin tryggingargjøld seinastu 5
kalendaraárini.
Endaligi avtøkuroknskapurin verður í grannskoðaðum líki at leggja fyri
aðalfund til góðkenningar.
Soleiðis seinast samtykt á aðalfundi í felagnum tann 29. apríl 2020.

§ 28
Á hvørjum ári verður valdur ein grannskoðari, sum skal vera løggildur.

tí

§ 31
Verður sambært § 21, stk. 3 samtykt at avtaka felagið – og hetta ikki er í
sambandi við møguliga fusión ella samanlegging við annað felag – velur
fundurin ein ella fleiri avtøkustjórar at gera felagið upp eftir teimum til
eina og hvørja tíð galdandi reglum fyri partafeløg.

Fundarstjóri
Niels Winther Poulsen

