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AFSNIT 1 - NAVN OG HJEMSTED 

 
§1 Foreningens navn er Frie idet følgende betegnet som foreningen. 
 
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse.  
 
Stk. 3 Foreningen er resultatet af en fusion mellem Foreningen DANA, stiftet den 1. oktober 2019, 
oprindeligt etableret som a-kassen DANA stiftet 1. april 1976, og Fagforeningen Frie, stiftet den 
9. juni 1951.  
 
 
 

AFSNIT 2 - FORMÅL 

 
§ 2 Foreningens formål er på et partipolitisk neutralt grundlag: 

• At støtte og stimulere medlemmernes faglige, økonomiske og sociale og dermed beslæg-
tede interesser. 

• At støtte og stimulere til iværksætteri og selvstændig erhvervsvirksomhed  

• At deltage i debatten om både lønmodtagers og selvstændige erhvervsdrivendes forhold. 
 
 
 

AFSNIT 3 - MEDLEMMER 

 
§ 3 Alle fysiske personer kan optages som medlem. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen fastsætter rammer og generelle retningslinjer for optagelse af medlem-
mer. Herudover fastsætter hovedbestyrelsen, hvilke ydelser samt omfanget af disse medlem-
merne har ret til. Retningslinjer fremgår af foreningens hjemmeside. 
 
Stk. 3 Medlemskabet kan af medlemmet opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en kon-
tingentperiode. Samtidig med ophør af medlemskab bortfalder alle tillidshverv i foreningen auto-
matisk. 
 
Stk. 4 Medlemskabet er personligt. Retningslinjerne for brug af foreningens tilbud fremgår af 
hjemmesiden. 
 
Stk. 5 Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra hovedbestyrelsen 
eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes 
som medlem af foreningen. Medlemmet kan begære at få foretræde for hovedbestyrelsen forin-
den der træffes beslutning. 
 
Stk. 6 Medlemmer henføres til geografiske regioner. 
 
Stk. 7 Medlemmer kan efter eget ønske tillige henføres til sektioner, der er afgrænset af ansæt-
telsessted / virksomhed.  
 
Stk. 8 Medlemmer, der varigt er udtrådt af arbejdsmarkedet (efterløn, førtidspension, folkepension 
eller lignende), indgår i gruppen af seniormedlemmer. Dog overgår medlemmet ikke til gruppen 
af seniormedlemmer, hvis vedkommende fortsætter betalingen af det fulde kontingent. Senior-
medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret på regionsmøder 
og er ikke valgbare til bestyrelsesposter i regioner eller til hovedbestyrelsen. 
 
Seniormedlemmer kan deltage som observatør på delegeretmødet med en repræsentant for hver 
region. Repræsentanten har taleret, men ikke stemmeret på delegeretmødet. Repræsentanten 
vælges af seniormedlemmerne under regionsmødet. 
 
Hvis et medlem der overgår til at blive seniormedlem, er medlem af enten Hovedbestyrelsen eller 
Regionsbestyrelsen, skal medlemmet fratræde og suppleanten overtage dennes plads. 
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Stk. 9 Personer under uddannelse kan optages i gruppen af uddannelsesmedlemmer. Gruppen 
af uddannelsesmedlemmer kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret 
på regionsmødet og er ikke valgbare til bestyrelsesposter i regioner eller til hovedbestyrelsen. 
 
Uddannelsesmedlemmer kan deltage som observatør på delegeretmødet med en repræsentant 
for hver region. Repræsentanten har taleret, men ikke stemmeret på delegeretmødet. Repræsen-
tanten vælges af uddannelsesmedlemmerne på regionsmødet. 
 
 
 

AFSNIT 4 - MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER 

 
§ 4 Medlemmer skal meddele bopælsændring til foreningen. 
 
Stk. 2 Medlemmerne skal holde foreningen underrettet om kontaktoplysninger i form af blandt 
andet mailadresse, telefonnummer samt virksomhed / arbejdsplads. 
 
Stk. 3 Medlemmer, eksklusive uddannelses- og seniormedlemmer, har ret til at afgive sin stemme 
på regionsmødet, ved valg af delegerede samt ved afholdelse af urafstemning. 
 
§ 5 Medlemmer har selv forhandlingsretten vedrørende deres ansættelsesforhold og kan påkalde 
sig foreningens bistand vedrørende løn- og arbejdsforhold. Hovedbestyrelsen afgør rammerne 
for omfanget af assistancen. 
 
 
 

AFSNIT 5 - KONTINGENT 

 
§ 6 Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 2 Kontingentet opkræves efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 3 Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er 
ophørt. 
 
Stk. 4 Medlemmerne opnår fulde rettigheder umiddelbart i forbindelse med indmeldelsen og har 
straks adgang til alle foreningens tilbud afhængig af det valgte medlemskab. Tilbuddene omfatter 
ikke forhold opstået før medlemmernes indmeldelse, eller forhold opstået i karensperiode fastsat 
af hovedbestyrelsen.  
 
 
 

AFSNIT 6 - SEKTIONER 

 
§ 7 Der kan oprettes en sektion, hvor der mindst er 20 medlemmer på samme arbejdsplads/virk-
somhed. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen fastsætter rammer og generelle retningslinjer for sektionerne. 
 
Stk. 3 Sektioner ledes af lokale bestyrelser. Alle valg af bestyrelsesmedlemmer skal indberettes 
til hovedbestyrelsen, før de er gældende. 
 
Stk. 4 
Hovedbestyrelsen og repræsentanter for denne har ret til at deltage i sektioners møder. 
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Stk. 5 
Hvis en sektion kommer under 20 medlemmer, afgør hovedbestyrelsen hvorvidt sektionen bibe-
holdes. 
 
 
 

AFSNIT 7 - REGIONER 

 
§ 8 Foreningen er organiseret i regioner under fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 2 Regionernes formål er at styrke kendskabet til foreningen samt at danne ramme for valg af 
delegerede til foreningens delegeretforsamling. 
 
Stk. 3 Oprettelse, nedlæggelse og enhver ændring af en region, herunder sammenlægninger, 
sker ved beslutning i hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastsætter regioners geografiske udstrækning, samt rammer og gene-
relle retningslinjer. 
 
Stk. 5 Hovedbestyrelsen og repræsentanter for denne har ret til at deltage i regioners møder. 
 
§ 9 Regionsbestyrelsen vælges på det ordinære regionsmøde.  
 
Regionsbestyrelsen vælges således: 

1. Valg af formand 
2. Op til 4 bestyrelsesmedlemmer blandt lønmodtagere, samt op til 3 bestyrelsesmedlem-

mer blandt selvstændige.  
3. Herudover vælges to suppleanter. 
 

Såfremt formanden vælges blandt lønmodtagere, vælges herudover 3 bestyrelsesmedlemmer 
blandt lønmodtagere samt 3 bestyrelsesmedlemmer blandt selvstændige (i alt 7). 
 
Såfremt formanden vælges blandt selvstændige, vælges herudover 2 bestyrelsesmedlemmer 
blandt selvstændige samt 4 bestyrelsesmedlemmer blandt lønmodtagere (i alt 7).  
 
Såfremt der ikke kan vælges tilstrækkeligt antal kandidater i de respektive kategorier (lønmodta-
gere hhv. selvstændige) kan op til 5 medlemmer af regionsbestyrelsen besættes af en kategori  
(selvstændige respektive lønmodtagere). Fx kan en regionsbestyrelse bestå af 5 medlemmer fra 
lønmodtagere og 2 fra selvstændige. 
 
Alle valg sker ved simpelt flertal. Valgene sker for to år ad gangen.  
 
Medlemsstatus afgøres af den medlemspakke, man til enhver tid har tegnet. Der kan ikke være 
dobbeltmandater. 
 
Stk. 2 Kun medlemmer med bopæl i regionen er valgbare. Hvis et bestyrelsesmedlem flytter fra 
regionen eller melder sig ud af foreningen, overgår pladsen til suppleanten. Der afholdes ikke 
suppleringsvalg.  
 
 
§ 10 Delegerede 
Regionsbestyrelsen udgør de delegerede fra regionen.  
 
§ 11 Ordinært regionsmøde holdes hvert andet år - i lige år - inden udløb af 1. kvartal og indkaldes 
af Frie.  
 
Indkaldelse kan ske ved elektronisk besked eller på foreningens hjemmeside. Der indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel.  
 
Stk. 2 Dagsorden for ordinært regionsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
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2. Bestyrelsens beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Forelæggelse af regionsregnskab 
5. Valg af regionsbestyrelse, jf. § 9 
6. Valg af uddannelsesrepræsentant og seniorrepræsentant 
7. Eventuelt 

 
 
Stk. 3 Afstemning foregår ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller mindst 25 % af de frem-
mødte kræver det, skal afstemning foregå skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er bragt i forslag, 
er der dog altid skriftlig afstemning. 
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
Stk. 4 Der udarbejdes et referat fra ordinært regionsmøde. Referatet skal foreligge inden 4 uger. 
 
§ 12 Ekstraordinært regionsmøde skal indkaldes, når 1/3 af regionsbestyrelsen måtte ønske det, 
eller når 10 % af regionens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til hoved-
bestyrelsen. 
 
Ekstraordinære regionsmøder skal indkaldes inden 4 uger fra beslutning eller begæring.  Indkal-
delsen sker elektronisk eller på foreningens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.  
 
Stk. 2 Afstemning foregår ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller mindst 25 % af de frem-
mødte kræver det, skal afstemning foregå skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er bragt i forslag, 
er der dog altid skriftlig afstemning. 
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 3 Der udarbejdes et referat fra det ekstraordinære regionsmøde. Referatet skal foreligge 
inden 4 uger. 
  
 
 

AFSNIT 8 - DELEGERETFORSAMLINGEN OG DELEGERETMØDE 

 
§ 13 Delegeretforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer er automatisk delegerede, og udgør sammen med de valgte 
delegerede i regionerne foreningens delegeretforsamling.  
 
Sektionerne vælger delegerede efter følgende regler: Sektioner med 20-100 medlemmer har ret 
til en delegeret. Sektioner med mere end 100 medlemmer har ret til 2 delegerede. Sektioner med 
mellem 20-100 medlemmer har ret til, udover den delegerede, at deltage med en observatør/gæst 
med taleret, men uden stemmeret. Antallet af sektionernes delegerede udregnes efter foranstå-
ende regler på grundlag af medlemstallet pr. 1. januar.  
 
Kun delegerede med mindst 2 års medlemskab er valgbare til tillidsposter på delegeretmødet.  
 
Eventuelt valgte senior- og uddannelsesrepræsentanter kan deltage i delegeretmødet som ob-
servatør. Deltagelse sker med taleret, men uden stemmeret.  
 
Stk. 3 Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dette gælder ikke vedtægtsæn-
dringer, jf. § 23.   
 
Stk. 4 Afstemning foregår ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller mindst 25 % af de frem-
mødte kræver det, skal afstemning foregå skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er bragt i forslag, 
er der altid skriftlig afstemning. 
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Ingen delegerede kan have mere end 1 stemme.  
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Stk. 5 Delegeretforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis delegeretmøderne, såvel ordinære som 
ekstraordinære, er lovligt indvarslet - uanset antallet af fremmødte delegerede, jf. dog §§ 21 og 
22.  
 
Stk. 6 Dirigenten udarbejder et referat fra delegeretmødet. Referatet skal foreligge inden 4 uger. 
 
§ 14 Ordinært delegeretmøde holdes hvert andet år - i lige år - i 2. kvartal.  
 
Stk. 2 Indkaldelse kan ske ved elektronisk besked eller på foreningens hjemmeside med mindst 
4 ugers varsel.  
 
Stk. 3 Dagsordenen for delegeretmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
a. Dirigenten nedsætter stemmeudvalg 

2. Hovedbestyrelsens beretning for 2 år til orientering 
3. Årsrapport for 2 år til orientering 
4. Budget til orientering 
5. Fastsættelse af honorar til hovedbestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af formand for hovedbestyrelsen 
8. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af 1 suppleant, som er lønmodtagere, og valg af 1 suppleant, som er selvstændige 
10. Valg af ekstern revisor, som skal være statsautoriseret  
11. Eventuelt  

 
Senest 8 dage inden delegeretmødet forelægges de reviderede regnskaber samt eventuelle ind-
komne forslag fra de delegerede. 
  
Forslag fra de delegerede, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være hovedbestyrel-
sesformanden i hænde senest 4 uger før delegeretmødet.  
 
§ 15 Ekstraordinært delegeretmøde holdes, når 1/3 af hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når mindst 1/3 af de delegerede ønsker det og skriftligt tilkendegiver de emner, der ønskes 
behandlet. Anmodningen fremsættes over for hovedbestyrelsesformanden. 
 
Stk. 2 Indkaldelse kan ske ved elektronisk besked eller på foreningens hjemmeside. Indkaldelse 
skal ske med mindst 8 og højest 14 dages varsel. 
 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der angiver den eller de sager, der skal behandles, og 
vedlagt eventuelle forslag. 
 
Stk. 3 Dirigenten udarbejder et referat fra ekstraordinært delegeretmøde. Referatet skal foreligge 
inden 14 dage. 
 
 
 

AFSNIT 9 - HOVEDBESTYRELSEN 

 
§ 16 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse valgt af delegeretforsamlingen. Hovedbestyrelsen 
varetager den overordnede ledelse af foreningens aktiviteter.  
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af en formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer. Af de 6 hoved-
bestyrelsesmedlemmer er 3 valgt blandt lønmodtagere delegerede og 3 valgt blandt selvstændige 
delegerede.   
 
Medlemsstatus afgøres af den medlemspakke, man til enhver tid har tegnet. 
 
Herudover vælges 2 suppleanter med 1 for henholdsvis lønmodtagere og selvstændige. 
 
Et afgående hovedbestyrelsesmedlem, herunder formanden, kan genvælges. 
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Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges af delegeretforsamlingen for 4 år ad gangen. 
 
Formanden for hovedbestyrelsen vælges af delegeretforsamlingen ved separat valg for 4 år ad 
gangen blandt alle delegerede. 
 
Af de øvrige 6 hovedbestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen ved hvert ordinært delegeretmøde. 
 
Suppleanter vælges for en 2-årig periode. 
 
Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, kan hovedbestyrelsen af sin midte vælge ny 
formand, der fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. 
 
Er formanden valgt blandt lønmodtagere delegerede udpeges næstformanden blandt selvstæn-
dige delegerede valgt til hovedbestyrelsen og vice versa. 
 
Hovedbestyrelsen vælger selv sin næstformand. Næstformanden leder bestyrelsens arbejde un-
der formandens fravær. 
 
Frem til den ordinære delegeretforsamling i 2022 skal hovedbestyrelsen dog bestå af en formand 
og 11 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Hovedbestyrelsen sammensættes af de, på den ordinære delegeretforsamling den 5. september 
2020, valgte hovedbestyrelsesformand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for fagforeningen Frie 
samt valgte formand og 4 bestyrelsesmedlemmer for foreningen DANA.  
 
Hovedbestyrelsesformanden og næstformanden for fagforeningen Frie fortsætter efter fusionen 
herudover indtræder den valgte formand for foreningen DANA som næstformand frem mod det 
ordinære delegeretmøde i 2022. 
 
Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, der ikke i vedtægten er henlagt til dele-
geretforsamlingen, herunder indgå strategiske og forpligtende samarbejder med andre foreninger 
og virksomheder eller stifte egne virksomheder samt træffe beslutning om finansiering af såvel 
drift som investeringer, herunder køb, salg og belåning af fast ejendom, værdipapirer og valuta, 
samt yde økonomiske garantier for de selskaber, foreningen ejer. 
 
Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 5 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, bestyrelsesfor-
manden/næstformanden og to medlemmer af hovedbestyrelsen i forening, eller af den samlede 
hovedbestyrelse. 
 
Stk. 6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 17 Hovedbestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse af foreningen i 
overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, hovedbestyrelsen beslutter. Direktøren 
refererer til hovedbestyrelsesformanden, eller i dennes fravær, næstformanden. 
 
Hovedbestyrelsen fastlægger ved en forretningsorden for direktionen rammerne for direktionens 
virke. 
 
 
 

AFSNIT 10 - URAFSTEMNING 

 
§ 18 Hovedbestyrelsen kan lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige 
medlemmer af foreningen.  
 
Stk. 2 De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af urafstemning fastsættes af 
hovedbestyrelsen 
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AFSNIT 11 - HÆFTELSE 

§ 19 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke de enkelte medlemmer nogen personlig hæftelse. 
 
REGNSKABSÅR 
 
§ 20 Regnskabsåret er kalenderåret.  
 
 
 

AFSNIT 12 - VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 
§ 21 Ændringer af vedtægter kan kun vedtages på et ordinært eller ekstraordinært delegeret-
møde. Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.  
 
 
 

AFSNIT 13 - OPLØSNING AF FORENINGEN 

 
§ 22 Opløsning af foreningen kræver, at vedtagelse herom sker på to efter hinanden følgende 
delegeretmøder, hvoraf det første skal være et ordinært delegeretmøde. Tidsrummet mellem de 
to delegeretmøder skal være mindst seks måneder. Ved begge delegeretmøder skal opløsningen 
vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte delegerede.  
 
Det sidste delegeretmøde, som endeligt vedtager opløsningen, træffer også beslutning om an-
vendelse af foreningens eventuelle midler. 
 
 
 

AFSNIT 14 - FORENINGENS IKRAFTTRÆDELSE 

 
§ 23 Foreningens vedtægt trådte i kraft den 9. juni 1951. 
 
Nærværende vedtægt er vedtaget på delegeretmøde 25. september 2021, og træder i kraft den 
1. januar 2022. 
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