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Skema vedrørende optagelse i FRI og
associering til DI

1. Ansøgningsskema

2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold

3. Oplysning om forsikringsmæssige forhold

4. Oplysninger til DI vedr. associering
Skemaet udfyldes af virksomhedens ansvarlige ledelse
og indsendes, bilagt ledelsens CV, til:
FRI
Vesterbrogade 1E, 3. sal
Postboks 367
1504 København V
eller mail
fri@frinet.dk

Juli 2016

1. Ansøgningsskema vedrørende optagelse i FRI og DI
Vejledning

Oplysning
1 Virksomhedens navn:

Oplysninger 1-3 er til brug for FRI's
database og oplysninger på FRI's
hjemmeside, og bedes derfor udfyldt
omhyggeligt af hensyn til den fremtidige kommunikation.
evt. binavn(e):

2 Adresse:

Telefon:
Evt. fax:
E-Mail:
Evt. Web-adr.:
CVR nr.:

Hvis virksomheden anvender et løn-

P-nr.:

bærende SE.nr. bedes dette også

Evt. adm. SE.nr.:

angivet.

3 ja

nej

Er virksomheden tilknyttet en koncern.

nej

Skal virksomheden være en del af et
allerede eksisterende associeringsforhold til DI?

Hvis ja, hvilken

4 ja

Hvis ja, angiv navn, CVR.nr. og
evt. DI-nr.

5 Afdelingskontorer:
1.
evt. binavn:

2.

Såfremt virksomheden har sit virke på
forskellige afdelingskontorer, bedes
dette angivet.
Benyttes et evt. binavn ikke for virksomheden generelt, men f.eks. kun
for ét afdelingskontor, bedes binavnet
kun anført det pågældende sted.

evt. binavn:

6 Antal fuldtidsbeskæftigede:

Af hensyn til beregning af associeringsbidraget til DI, skal antallet af
medarbejdere omregnes til
fuldtidsbeskæftigede.
Antallet kan beregnes på grundlag af
ATP-indberetning. Virksomhedens
registrerede ledelse og ejere/partnere,
som der indberettes ATP for, indgår i
grundlaget.

7 Lønsum sidste år:

Virksomheden udbetalte lønsum til
medarbejderne sidste år.
Den totale lønsum udgøres af Aindkomst før skattetræk, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og
medarbejderens andel af pensionsbidrag. Følgende medregnes IKKE
i lønsummen: løn til virksomhedens
registrerede ledelse, løn til medarbejdere med en ejerandel på 20% eller
derover og honorar til bestyrelsesmedlemmer. Lønsummen anvendes
til indberetning til Industriens Barselfond og til statistik.
Er virksomheden nyetableret, anføres
den lønsum, som virksomheden
forventer at udbetale de første 4
kvartaler efter optagelse i FRI.

8 Virksomhedsform:
Personlig ejet
virksomhed:
Interessentskab:
A/S, ApS, fond:
Andet:
(K/S, Amba m.v.)

Den aktuelle virksomhedsform anføres.

9 Den ovennævnte virksomhed er
stiftet år:

10 Oplysning om evt. datterselskaber:
a.

Har virksomheden undergået væsentlige strukturændringer (f.eks. overgået
fra personlig ejet virksomhed til virksomhed drevet i selskabsform)
angives hvilke og hvornår.
Der gøres opmærksom på pligten til
at knytte andre koncernforbundne
danske selskaber, der yder uvildig
rådgivning til foreningen, jfr. FRI's
love § 3, stk. 1, litra f.

b.

11 Der søges dispensation fra:

Såfremt et eller flere af kravene i § 3,
stk. 1, litra a-c og e-f ikke er opfyldt,
kan der søges om dispensation herfra,
jfr. § 3, stk. 2.
Begrundelse for evt. dispensationsansøgning bedes anført.

2. Oplysninger vedrørende virksomhedens ledelses- og
ejerforhold
Vejledning

Oplysning
12 Virksomheden ledelsesforhold:

Afhængig af selskabsformen udfyldes
enten a, b, c eller d.

a. Den ovennævnte enkeltmandsvirksomhed ledes af:
I henhold til FRI's love § 3 stk. 2.
udpeges mindst et medlem af
virksomhedens ledelse som kontaktperson til FRI.

(Angiv navn)

b. Det ovennævnte interessentskab
ledes af:

(angiv navne):

hvoraf mindst én skal være kontaktperson til FRI jfr. FRI's love § 3, stk. 2.

Dersom interessentskabet ledes af en
person(er) uden for kredsen af interessenter, vedlægges kopi af ansættelseskontrakt for den (de) pågældende
til dokumentation af ledelseskompetencen.
Fremsendelse af sådant materiale vil
blive behandlet fortroligt.

c. Det ovennævnte selskab (A/S, ApS,
fond) har en direktion bestående af:

(angiv navn(e)):

hvoraf mindst én skal være kontaktperson til FRI jfr. FRI's love§ 3, stk. 2.
Drives virksomheden under anden
form end som nævnt i a-c, jfr. pkt. 8,
bedes ledelsesforholdene omhyggeligt beskrevet.

d. Andet:

13 CV'er på virksomhedens ledelse
er vedlagt
ja

nej

For de medlemmer af virksomhedens
ledelse, der skal være kontaktperson
til FRI, skal der vedlægges CV.
CV'et skal angive uddannelse og
tidligere beskæftigelse/ansættelse
samt perioder som selvstændig
rådgiver eller projektansvarlig,
med kunde- eller projektansvar.

14 Virksomhedens ejerforhold:
Antallet af ejere bedes angivet:
Denne rubrik besvares ikke af personligt ejede enkeltmandsvirksomheder.
Ejere, der råder over mere end 10%
af stemmerettighederne/kapitalen,
bedes angivet ved navn med anførelse
af de enkeltes ejerandele i procent.

Ved ejerandel forstås indflydelse i
relation til stemmerettigheder og i
relation til kapitalen. Ved besvarelsen
bedes evt. uoverensstemmelse mellem stemmeandel og kapitalandel
anført.
Ejes virksomheden helt eller delvist
af en fond, et holdingselskab eller
i øvrigt indgår i et koncernforhold,
bedes der tillige redegjort for moderselskabets ejerforhold.

15 Navn:
Oplysninger om
Virksomhedens ejer / Adm. direktør.
Titel

E-mail i virksomheden

Privatadresse

Privatadresse udfyldes kun ved
personligt ejede virksomheder.

3. Oplysninger vedrørende virksomhedens forsikringsforhold
Vejledning

Oplysning
16 Det erklæres ved underskriften i pkt.
20, at virksomheden vil tilslutte sig
FRI's ansvarsforsikringsordning på de
for denne gældende vilkår.

Ifølge FRI's love § 3, stk. 1, litra e,
er virksomheden forpligtet til at tilslutte sig FRI's ansvarsforsikringsordning.

17 Har virksomheden tidligere tegnet
professionel ansvarsforsikring, eller
er der en gældende professionel
ansvarsforsikring:
Ja

Nej

Hvis ja, oplyses i hvilket forsikringsselskab samt hvornår forsikringen
er udløbet/udløber:

18 Oplysninger om eventuelle løbende og
afsluttede erstatningssager i de sidste
5 år:

-

Her gives oplysning om erstatningssager fra de sidste 5 år, hvor klientens
krav har været større end 50.000 kr.,
uanset om firmaet har haft en professionel ansvarsforsikring eller ikke.
Oversigten skal indeholde oplysning
om:
skadelidt objekt
skadeårsag
tidspunktet for den fejl, der var årsag til
skaden
tidspunktet for skadens anmeldelse
skadens størrelse (ved afsluttet sag
den afgjorte erstatning, ved igangværende sag den foreløbige vurdering)
Der kan evt. vedlægges bilag.

19 Det erklæres ved underskriften i pkt.
20, at ingen, der på virksomhedens
vegne har udført rådgivningsopgaver,
har kendskab til forventede erstatningskrav mod virksomheden.

Skade/formuetab, der er konstateret,
eller erstatningskrav, der er rejst forud
for tegning af forsikring i forbindelse
med medlemskab af FRI, vil ikke
blive omfattet af denne forsikring.

Hvis sådan en erklæring ikke kan afgives oplyses om, hvilke erstatningskrav, der kan forventes rettet mod virksomheden, med kort angivelse af baggrunden:

20 Det erklæres ved underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse, at
oplysningerne i sektion 1,2 og 3
er korrekte, at virksomheden vil
efterleve FRI's love og regler fremover,
samt at virksomhedens oplysninger
må videresendes til DI, såfremt virksomhedens optages i FRI.
Den:
Underskrift:

Der henvises navnlig til FRI's love
§ 3, stk. 1, litra c, d og f samt de i
medfør af § 7 fastsatte anvisninger
for god rådgiverskik.

4. Oplysninger til DI vedr. associering
Vejledning

Oplysning
21 Associering skal også omfatte
følgende foreninger eller branchefællesskaber:

Kontingentgrundlaget for valgte
foreninger/branchefællesskaber.

22 Aftaler med fagforbund og
medarbejdere:
Har virksomheden skriftlige aftaler med
ét eller flere fagforbund vedr. løn- og
arbejdsforhold, enten i form af lokal
overenskomst eller tiltrædelse til
forbundsoverenskomst, eller er der
andre skriftlige aftaler med grupper
af medarbejdere
(lokalaftaler, personalepolitikker m.v.)?
nej

ja

DI består af en lang række arbejdsgiver-, brancheforeninger og branchefællesskaber.
Det er almindeligt, at man tilslutter
sig en eller flere af disse foreninger
ved associeringen til DI.
Angiv hvilke foreninger associering
skal omfatte.
En række foreninger opkræver kontingent i tillæg til associeringsbidraget
til DI på baggrund af lønsum, omsætning eller andet.
Angiv kontingentgrundlag.

Med henblik på at vurdere om virksomheden kan associeres til DI er der
behov for, at DI får tilsendt oplysninger
om alle eventuelle aftaler virksomheden måtte have indgået med fagforbund og medarbejdere om løn- og
arbejdsforhold.
Kontakt DI, hvis der er tvivl om arten
af eventuelle aftaler.
Hvis ja sendes kopi af aftalerne vedlagt
dette skema.

Er der fremsat krav fra fagforbund
eller medarbejdere om overenskomst?
nej

ja

23 Ønsker virksomheden at tilmelde sine
medarbejdere til Industriens Barselfond
nej

ja

Hvis ja sendes kopi af korrespondance
vedlagt dette skema
DI har en barselfond, Industriens Barselsfond, som kan erstatte Barsel.dk.
Hvis man vælger at tilmelde virksomheden til Industriens Barselfond gælder dette for samtlige medarbejdere.
Man kan således ikke vælge kun at tilmelde enkelte medarbejdergrupper.

24 Ønsker virksomheden at modtage
tilbud om arbejdsskadeforsikring
fra Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S?
nej

ja

Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S
Ved associering til DI har virksomheden mulighed for at tegne arbejdsskadeforsikring i Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S.
Angiv om et uforpligtende tilbud ønskes.

25 Eventuelle bemærkninger

26 Det erklæres ved underskrift af
virksomhedens ansvarlige ledelse, at
de angivne oplysninger er korrekte.

den:
Underskrift:
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