Forretningsorden for Ankenævn under Den danske Aktuarforening
(forelagt på bestyrelsesmøde i Den danske Aktuarforening 8. juni 2011)

Nærværende forretningsorden skal ses på baggrund af bestemmelserne omkring Ankenævnet i:
 Vedtægter for Den danske Aktuarforening (vedtaget 10. februar 2010)
 Etiske regler for Den danske Aktuarforening (vedtaget 10. januar 2010)

Valg og konstituering.
Det fremgår at Vedtægter for Den Danske Aktuarforening (foreningen), at der på foreningens
generalforsamling vælges 3 internationale medlemmer til Ankenævnet for en 3-årig periode. Dog kan valg
ske for et kortere tidsrum, når det er nødvendigt, for at undgå at to medlemmer af Ankenævnet kommer til
at afgå samtidigt.
Vælges et medlem af Ankenævnet som medlem af bestyrelsen udtræder dette medlem øjeblikkeligt af
Ankenævnet og der skal på samme generalforsamling vælges et nyt medlem til Ankenævnet. Dette medlem
vil indtræde i det afgående medlems valgperiode.
Det medlem af Ankenævnet, der har kortest tid til udløb af valgperiode, er Ankenævnets formand.
Sålænge et medlem af Ankenævnet opfylder valgbarhedskravene til Ankenævnet jævnfør vedtægter for
foreningen §3a, kan medlemmet genvælges til Ankenævnet.
Medlemmer af foreningen bringer egnede personer i forslag som medlem af Ankenævnet ved at meddele
dette til Ankenævnets formand. Medlemmer af bestyrelsen eller medlemmer, der har siddet i bestyrelsen
indenfor de seneste tre år forud for valget til Ankenævnet, kan dog ikke bringe personer i forslag til
Ankenævnet. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at bringe egnede personer i forslag senest i
forbindelse med indkaldelsen til foreningens generalforsamling. Egnede personer kan bringes i forslag frem
til en uge før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmerne oplyses hurtigst muligt om personer, der er
bragt i forslag.

Habilitet, forfald og særligt Ankenævn.
Medlemmer af Ankenævnet, der har personlige interesser i en indbragt sag, kan ikke deltage i dennes
behandling. Bliver et eller flere medlemmer af Ankenævnet således inhabil til en sags behandling udpeger
de øvrige medlemmer af Ankenævnet suppleant(er) således at Ankenævnet består af 3 internationale
medlemmer, der opfylder valgbarhedskravene til Ankenævnet jævnfør vedtægter for foreningen §3a, og
som ikke er inhabile i den konkret sag. Forud for denne udpegelse og med mindst en uges varsel skal
bestyrelsen på Ankenævnets opfordring anmode foreningens medlemmer om at bringe egnede kandidater
i forslag.

Ankenævnet suppleres på tilsvarende måde såfremt et eller flere af de valgte medlemmer til Ankenævnet
på tidspunktet for en sags behandling har mistet sin status af internationalt medlem.
Såfremt samtlige medlemmer af Ankenævnet har mistet status af internationalt medlem og/eller er inhabil
i forbindelse med en sags behandling, afholdes valg til et særligt Ankenævn til den konkrete sags
behandling snarest muligt på et medlemsmøde. Foreningens medlemmer skal opfordres af bestyrelsen til
at stille egnede kandidater i forslag til det særlige Ankenævn med mindst en uges varsel. Medlemmer af
bestyrelsen eller medlemmer, der har siddet i bestyrelsen indenfor de seneste tre år forud for valget til det
særlige Ankenævn, kan dog ikke bringe personer i forslag til det særlige Ankenævn. Der gælder samme
valgbarhedsregler til det særlige Ankenævn som til selve Ankenævnet.
Hvis der ikke er bragt det nødvendige antal egnede kandidater i forslag til valg til det særlige Ankenævn
besættes den/de ledig(e) plads(er) i det særlige Ankenævn ved lodtrækning blandt alle valgbare
medlemmer af foreningen efter vedtægternes §3a.
Det særlige Ankenævn skal sikre sig, at alle tre medlemmer ikke er inhabile. I modsat fald suppleres det
særlige Ankenævn efter samme regler som beskrevet ovenfor gældende for Ankenævnet.
Suppleanter til Ankenævnet eller et særlig Ankenævn deltager alene i behandlingen af den konkrete sag.

En sags indbringelse.
Det fremgår af vedtægter for foreningen og etiske regler for foreningen, at Ankenævnet:
1. Afgør klager over afgørelser fra Etisk Udvalg. Klagen kan afgives af såvel indklager som indklagede.
2. Afgør klager over bestyrelsens afgørelser vedrørende ansøgning om eller ændring af medlemskab.
3. Behandler indstillinger om eksklusion inden en sådan kommer til afstemning på et medlemsmøde.
En sag indbringes for Ankenævnet ved at enten bestyrelsen for foreningen, Etisk Udvalg, et eller flere
medlemmer, der er interessenter i en sag jævnfør ovenstående eller en person, der har søgt optagelse i
foreningen, men som har fået afslag, skriftligt retter henvendelse til Ankenævnets formand med beskrivelse
af sagen.
Formanden indkalder Ankenævnet til et indledende møde med det formål at afdække:
 Falder sagen indenfor Ankenævnets mandat jævnfør punkterne 1-3 ovenfor? Hvis dette ikke er
tilfældet, falder de følgende punkter bort.
 Er et eller flere medlemmer af Ankenævnet inhabile i den konkrete sag?
 Har et eller flere medlemmer af Ankenævnet mistet status af internationalt medlem af Den danske
Aktuarforening?
 I fald et eller flere medlemmer af Ankenævnet således ikke kan deltage i sagens behandling,
iværksættes supplering af Ankenævnet jævnfør bestemmelserne i ”Habilitet, forfald og særligt
Ankenævn”.
 Når et fuldtalligt Ankenævn eller særligt Ankenævn er samlet, lægges plan for sagens behandling.

Såfremt sagen ikke falder ind under et af punkterne 1-3 ovenfor, afvises sagen. Dette meddeles og
begrundes skriftligt overfor den eller de personer, der har indbragt sagen
Ankenævnet fastsætter i det konkrete tilfælde, i hvilket omfang der skal indhentes supplerende oplysninger
til behandling af den indbragte sag. Ankenævnet har pligt til at indhente de oplysninger der i den
forudgående behandling er forelagt bestyrelsen for foreningen eller Etisk Udvalg. Udvalget har dog pligt til
at gøre et medlem, der personligt er involveret i en sag bekendt med, at sagen er indbragt for Ankenævnet,
og medlemmet har ret til at afgive sin fremstilling af sagen for Ankenævnet.
Ankenævnets afgørelse og præmisser i sager under punkterne 1 eller 2 ovenfor bekendtgøres skriftligt for
dem, den direkte berører herunder Etisk Udvalg (sager under punkt 1) og bestyrelsen for foreningen.
Ankenævnets afgørelse er bindende for foreningen og medlemmerne.
Ankenævnets anbefaling og præmisser i sager under punkt 3 ovenfor bekendtgøres skriftligt for dem, den
direkte berører herunder Etisk Udvalg.
Frist for Ankenævnets behandling af sager
Ankenævnet har 3 måneder fra det er fuldtalligt til at behandle en indbragt sag. Der kan dog være særlige
forhold, der gør, at tidsfristen ikke kan overholdes. I så fald meddeler Ankenævnet de involverede parter,
hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.
Ankenævnet har pligt til at behandle en sag uden unødigt ophold.

