VEDTÆGTER for
FAPA
§1. Navn og hjemsted
Foreningens officielle navn er Faroese Pilot Association, forkortet FAPA. Foreningens hjemsted er
Færøerne og hedder Flogskiparafelag Føroya på færøsk

§ 2. Formål
Foreningens formål er at repræsentere piloter i alle faglige spørgsmål, samt yde hjælp og støtte til
medlemmerne i forbindelse med ansættelsesforhold og andre forhold, der direkte eller indirekte har
forbindelse med ansættelsen.

§ 3. Medlemskab
Alle piloter, der opfylder vedtægternes betingelser, kan opnå medlemskab i foreningen.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, der findes på foreningens hjemmeside.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af
samme måned. Medlemskontingentet kan først ophøre efter denne måned.

§ 4. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt arbejde for foreningens og
medlemmernes interesser. Der skal vises loyalitet overfor foreningen, og beslutninger truffet af
generalforsamlingen skal følges.
Stk. 2. Medlemskontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen og skal betales forud den første i
hver måned.
Stk. 3. Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter eller beslutninger truffet af
generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller i øvrigt modarbejder foreningen og dets medlemmer, så
kan bestyrelsen iværksætte følgende sanktioner:
- give advarsel
- pålægge medlemmet at betale bøde,
- ekskludere medlemmet af foreningen, med bøde.
Bødens størrelse kan fastsættes til maksimum et beløb, der svarer til 2 måneders løn, på løntrin 1 i den
til enhver tid gældende overenskomst, som foreningen har indgået.
Det medlem, der får pålagt bøde eller bliver ekskluderet af foreningen, kan inden 4 uger skriftligt
meddele bestyrelsen, at spørgsmålet om sanktionen ønskes forelagt generalforsamlingen til endelig
stillingtagen.
Bestyrelsen skal i forbindelse med en sådan meddelelse indkalde til generalforsamling inden 4 uger,
således at generalforsamlingen kan behandle spørgsmålet om sanktionen.
Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler om, at medlemskontingent fratrækkes lønnen før denne
udbetales.

§ 5. Medlemsrettigheder.
Alle medlemmer har lige rettigheder i foreningen, dog således, at medlemmer, der ikke har betalt
kontingent, ikke er valgbar og ikke har stemmeret på foreningens generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 01.04.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsordenen:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning.
- Forelæggelse og godkendelse af regionsregnskab.
- Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr § 9.
- Eventuelt valg af revisor.
- Fastsættelse af medlemskontingent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Eventuelt.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved skriftligt henvendelse
til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i de færøske aviser.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 7 dage
forinden generalforsamlingen. Indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 5 dage forinden
generalforsamlingen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller hvis 20 % af
foreningens medlemmer skriftligt kræver dette, med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen.
Såfremt det er nødvendigt, så kan ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes med ned til 3 dages
indkaldelsesfrist.
Stk. 4. På generalforsamlingen træffes der afgørelse ved almindelig stemmeflerhed, og skriftlig
afstemning skal finde sted, hvis mindst 25% af de fremmødte forlanger det, eller det besluttes af
dirigenten.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der udarbejdes et referat af det på generalforsamlingen passerede.

§ 7. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som har 3 medlemmer, der vælges i henhold til overforstående
bestemmelser. Desuden vælges to suppleanter, der indkaldes til bestyrelsesmøde såfremt et
bestyrelsesmedlem i mere end 4 uger er forhindret i at møde, eller varigt udtræder af bestyrelsen.
De medlemmer, der er bortrejst er berettiget til at stemme med brev i forbindelse med valg til
bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt de 3 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Formanden eller dennes stedfortræder fra bestyrelsen sidder i Crew Evaluation Board.
Stk. 4. Forhandlinger og kommunikation udadtil går som udgangspunkt igennem
bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden afgør hvorvidt andre skal inkluderes i selve
forhandlingerne, men hele bestyrelsen skal informeres og inddrages før en aftale kan blive godkendt
og underskrevet.
Stk. 5. Under overenskomstforhandlinger bliver bestyrelsen først skiftet ud med nyvalgt bestyrelse,
efter at forhandlingerne er overstået.

§ 8 Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange om året, og ethvert
bestyrelsesmedlem kan desuden anmode om at få indkaldt bestyrelsen til behandling af et spørgsmål,
der samtidigt meddeles bestyrelsesformanden.
Stk. 2. Bestyrelsen indkaldes med mindst 4 dages frist. I særlige tilfælde kan ovennævnte frist
fraviges. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan
møde på bestyrelsesmøde skal hurtigst muligt give formanden meddelelse herom.
Bestyrelsen fastsætter sit honorar samt dækning af formandens eventuelle direkte udgifter.
Stk. 3. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og de beslutninger, bestyrelsen måtte træffe.
Alle bestyrelsesmedlemmer, der er mødt underskriver protokollen.
Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at få tilføjet deres eventuelle bemærkninger til de spørgsmål,
der behandles på bestyrelsesmødet.
Stk. 4. Er der uenighed mellem formanden og de andre bestyrelsesmedlemmer, kan formanden kræve,
at suppleanterne tages med i afgørelsen. Da bliver det flertallet af bestyrelsen og suppleanterne, der
gælder.

§ 9. Tegningsregel
Formanden tegner foreningen. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves der
bestyrelsesbeslutning og underskift af formanden og de 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Årsregnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Generalforsamlingen beslutter om der skal vælges en revisor.
Bestyrelsen udarbejder regnskab i så god tid, at dette kan være klart til forelæggelse for
generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.

§ 11. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.
Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages af en ordinær eller ekstraordinære generalforsamling.
Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.
Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, kan forslaget genfremsættes på en ny
generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen inden 30 dage, og hvor forslaget kan vedtages med
2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en ordinær eller ekstraordinære generalforsamling.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.
I forbindelse med opløsning af foreningen, beslutter generalforsamlingen også, hvordan man skal
forholde sig vedrørende foreningens aktiver.
Vedtaget på generalforsamlingen den, 31 oktober 2017
Bestyrelsen:

