Alle kan stille op som delegeret
Hos NEM Forsikring har alle kunder mulighed for at opnå
indflydelse ved at stille op som delegeret i repræsentantskabet hos Foreningen NEM.
Alle kan stille op, og derved få mulighed for at blive valgt
til bestyrelsen i Foreningen og NEM Forsikring.
For at være valgbar er det bl.a. et krav, at du er kunde hos
NEM Forsikring.
Valgperioden er på 3 år.
Vores repræsentantskab skal afspejle vores medlemsskare,
og derfor opfordrer vi alle, der brænder for at påvirke Foreningen NEM og NEM Forsikring, til at stille op til valg.

Hvordan stiller jeg op?
Send en e-mail til bestyrelsen, hvori du redegør
for hvorfor du ønsker at stille op.
I tilfælde af kampvalg, er det nødvendigt at indhente
underskrift fra 5 andre medlemmer af Foreningen, der
støtter dit kandidatur.
Send din mail til
foreningen@nemforsikring.dk

Opnå indflydelse
på din forsikring

Bliv en del af et stærkt fællesskab
Som delegeret i repræsentantskabet bliver du en del af et
stærkt fællesskab og netværk, hvor vi alle arbejder passioneret for at udvikle og skabe værdi for vores medlemmer
gennem foreningens arbejde.
Du får indsigt i en spændende kundeejet virksomhed, og
får direkte påvirkning af bestyrelsen, udvikling af strategien og valg af aktiviteter.
Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet, og du
modtager honorar og mødediæter i forbindelse med afholdes af de to årlige repræsentantskabsmøder.

– stil op som delegeret
Foreningen NEM s.m.b.a. er storaktionær i NEM Forsikring A/S,
og støtter engageret op omkring forsikringsselskabet.
Vores formål er at foretage investeringer og udlodninger til
gavn for medlemmerne, erhvervsliv og borgere.
Alle vores aktiviteter bygger på værdierne:
ærlighed, kvalitet og udvikling.

En medlemsbaseret forening
Alle kunder i NEM Forsikring er medlemmer af Foreningen NEM.
Medlemskabet er gratis og stiller ingen krav til dig.
Men vi håber, at du vil engagere dig i foreningens aktiviteter, og benytte dig af dine muligheder for at opnå
indflydelse.

Foreningens ledelse består af repræsentantskabet og
en bestyrelse.
Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, som
varetager den overordnede styring.
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet på generalforsamlingen for en periode på 3 år. Genvalg kan dog
finde sted. Udover disse 7 medlemmer vælges der 2
suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Vi styrker relationer

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen i
NEM Forsikring A/S.

For at efterleve Foreningens mission, der dels består i
at støtte op om NEM Forsikring via synlighed og dels i
at styrke relationen til kunderne, har vi engageret os i
forskellige aktiviteter og sponsorater.

Direkte adgang til indflydelse

Fælles for de projekter, vi har valgt at engagere os
i, er, at der er tale om projekter, der har en positiv
indvirkning på lokalsamfundet, og som er drevet af
mennesker og organisationer med de samme sunde
værdier som os.

De delegerede bestemmer

Foreningen NEM s.m.b.a. ejer 40% af NEM Forsikring

Alle kunder i Nem Forsikring er medlem af Foreningen NEM

Bestyrelsen sørger for afholdelse af 2 årlige repræsentantskabsmøder, hvor de delegerede orienteres om
NEM Forsikring og om Foreningen, og hvor der er direkte adgang til indflydelse på Foreningens drift og kurs.

Har du nogle gode idéer til hvad Foreningen NEM
kan støtte, så stil op som delegeret.

Repræsentantskabet består af 20-35 delegerede

MOTIONSLØB

ÆLDREOMRÅDET

BIOGRAFTURE

UDFLUGTER

Bestyrelsen består af 7 delegerede

BONUS UDBETALING
FOREDRAG

Det er dermed medlemmerne, der bestemmer retningen for foreningen og har indflydelse på de valgte
beslutninger.

FESTIVAL

INVESTERINGER

Medlemmerne vælges ind i vores repræsentantskab,
hvor de fastlægger rammerne for foreningens arbejde,
vælger bestyrelsen og godkender overordnede strategier, regnskab og vedtægter mv.

KUNST

BØRN OG UNGE

Repræsentantskabet består af 20-35 delegerede, og
er den højeste myndighed i foreningen.

GRØN ENERGI

En vigtig ambition i foreningen er at engagere medlemmerne til at stille op til valg i repræsentantskabet.

SPORT
2 medlemmer af bestyrelsen repræsenterer foreningen
i NEM Forsikrings bestyrelse.

INVESTERINGER
EVENTS

KULTUR

1872

2007

2010

2011

Gl. Skanderborg Amts
Brandassuranceforening G/S bliver stiftet.
Et veletableret forsikringsselskab med rødderne dybt
i det midt- og østjyske.

Selskabet skifter navn
og bliver til
Midtjysk Forsikring G/S

Sammenlægning af
Midtjysk Forsikring og
Forsikring Fyn til
NEM Forsikring A/S

Midtjysk Forsikring bliver til
Foreningen NEM s.m.b.a. der ejer
40% af NEM Forsikring A/S

