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Vedtekter for Den Norske ASTIN - gruppe
Av 2. mai 1998
Med endring av 30. mars 2009
§1
Den norske ASTIN - gruppe (NAG) er opprettet 2. mai 1988 som en direkte fortsettelse av
Norske Skadeforsikringsaktuarers Utdanningsfond. Gruppen er en undergruppe av Den
Norske Aktuarforening.
Gruppens formål er å fremme aktuarfaget innen norsk skadeforsikring og beslektede felt og
forestå foredrag som gir medlemmene relevant faglig oppdatering, samt organisering av
arbeidsmøter i tilknytning til de årlige ASTIN - konferansene.
§2
Som medlem kan opptas person som er medlem av Den Norske Aktuarforening.
Medlemmene bor i rimelig grad påta seg verv i gruppen, holde foredrag og utvise aktivitet
forøvrig.
Medlem som opptrer i strid med gruppens formål kan ekskluderes. Behandlingen følger
reglene for vedtektsendringer, dog uten noen overprøving fra Aktuarforeningens side.
§3
Styret består av en leder og to styremedlemmer, som alle velges på årsmøtet, for ett år.
Lederen velges særskilt, og før de to øvrige styremedlemmer. Ingen kan sammenhengende
delta i styret i mer enn fire år.
Lederens underskrift forplikter gruppen.
Styret fører protokoll fra sine møter, fører medlemsregister og regnskap og ivaretar gruppens
arkiv.
Regnskapet revideres av revisor som velges av årsmøtet for ett år ad gangen.
§4
Gruppen holder møte etter beslutning av styret eller når minst fem medlemmer krever det.
Innkallelse skjer ved skriftlig underretning til hvert medlem. Styret fører protokoll over
møtene.

§5
Årsmøtet er gruppens høyeste myndighet, og avholdes i mars måned.
Saker som ønskes drøftet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar.
Innkallelse med årsberetning, revidert regnskapssammendrag og øvrige saker sendes
medlemmene minst to uker i forveien.
§6
Hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter avgjøres valg og treffes beslutninger med
alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
§7
Gruppens virksomhet reguleres av disse vedtekter og av retningslinjer for undergrupper av
Den Norske Aktuarforening. Disse vedtekter kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de
fremmøtte stemmer. Forslag til endringer skal fremgå av innkallelsen.
For beslutning om opp1øsning av gruppen gjelder samme regler som for vedtektsendringer,
dog kreves at 50 % av gruppens medlemmer avgir stemme. Om dette ikke er tilfellet, skal nytt
årsmøte avholdes innen to måneder og innkalles med to ukers varsel. Endelig vedtak om
oppløsning er da gyldig med 2/3 flertall.
Besluttes gruppen oppløst, forestår styret likvidasjonen. Gruppens arkiver og formue stilles i
sa fall til disposisjon for Den Norske Aktuarforening. Om denne ikke er interessert, skal styret
søke en løsning som best mulig fremmer gruppens formål.
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