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KREDS ØST’S GENERALFORSAMLING DEN 13. APRIL 2018  

KL. 17.00 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, AMAGER 

BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år 

4. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år v/ 

næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge 

samt fremlæggelse af budget for det kommende år 

6. Indkomne forslag 

a. Fra bestyrelsen  
b. Fra medlemmerne 

7. Valg af: 
 
a. Formand (i lige år) 
b. Indtil 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
c. Indtil 7 bestyrelsessuppleanter for 1 år 
d. 2 interne revisorer for 1 år 
 Dan Roland Hansen genopstiller og 

 Dan Rasmussen opstiller til valg 
e. 1 revisorsuppleant for 1 år 

 Christer Peter Niesø Lyngbye opstiller til valg 

8. Eventuelt 
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Pia Beck Stæhr bød deltagere og gæster velkommen til generalforsamlingen. 

1. VALG AF DIRIGENT 

Mette Schousboe blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

2. VALG AF STEMMEUDVALG 

Dirigenten foreslog følgende blandt gæsterne: Rikke Vibeke Neve Henriksen som 

formand for stemmeudvalget, derudover Lars Aabling Thomsen og Mette 

Wollesen Petersen   

Disse blev enstemmigt valgt. 

 

3. BERETNING FRA BESTYRELSEN OM KREDSENS 
VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR 

Aflægning af beretningen blev aflagt af formand Pia Beck Stæhr. 

Formand Pia Beck Stæhr lagde ud med at præsentere sig selv og de øvrige 8 

kredsbestyrelsesmedlemmer. Herefter fortalte Pia Beck Stæhr om: 

 

Landsmødet 2017 hvor kredsen er lykkedes med et tættere dialog med de 

landsmødedelegerede tillidsmænd, både til formøde i DGI-byen og under selve 

landsmødet. Vi har været glade og stole over vores delegerede og det store 

arbejde, som vi gjorde sammen. Der blev udvist meget stort engagement. 

Ansvarsområderne for de næste 3 år blev lagt og hovedemnerne er trivsel, 

bæredygtig branche, holdbart arbejdsliv, digitalisering, uddannelse/ kompetence 

og kommunikation. 

 

Nedskæringer, sker der stadig i sektoren, og det i en tid hvor økonomi og 

vækst ser bedre, og krisen er lagt bag os. Det er uheldigt, at virksomhederne 

stadig griber til merindtjening ved at afskedige medarbejdere, når der mange 

steder er så meget arbejde, at timebankerne er fyldt godt op. Vi må og skal få 

ledelserne til at forstå at brug og smid væk mentaliteten skal stoppes. Det går 

nemlig hårdt ud over trivslen. De burde sørge for kompetence udvikling i stedet 

for at ansætte nye, for de skal jo også oplæres. 

 

Digitalisering kommer til at betyde at nogle opgaver og jobs udgår. Men man 

kan også se på mulighederne, som en hjælp til at komme af med nogle af de 

mere kedelige manuelle opgaver. Uanset hvad, så skal vi forholde os til robotter 

og digitalisering, og det kommer til at stille store krav til os alle om at tage 

ansvar for vores egen chance og mulighed for at kunne klare os i fremtidens 

arbejdsmarked. Vi skal uddanne os, tage kurser og holde os opdateret. Og det 

kræver tid, som enten kommer fra virksomheden eller ud af vores egen 
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timebank. For det er vigtigt, at vi selv som medarbejdere investerer i vores egen 

markedsværdi. 

 

Work life investment og finanskompetencepuljen er mulighed for få oversat 

erfaring til kompetencer og sparring omkring, hvad der kunne gøre ens cv mere 

attraktivt. Og kompetencer kan udvides på en af de mange uddannelser og 

kurser i finanskompetencepuljen, som allerede er betalt via overenskomsten. 

 

Fintech har været Finansforbundets store satsning, som i den grad er blevet en 

succes og i dag hedder Copenhagen Fintech Lab. Her er mere end 50 

virksomheder og flere end 170 iværksættere. Det er blandt de største i Europa 

og vi har fået sat Danmark på fintech verdenskortet. 

 

FTF-LO holder kongres i dag med det formål at fusionere de to 

hovedorganisationer, og det kommer Steen Lund Olsen, næstformand i 

Finansforbundet og fortæller mere om senere. 

 

Nye medlemmer har vi arbejdet hårdt på at få, særligt kredsens tillidsmænd 

har gjort et godt arbejde og spreder det gode budskab om Finansforbundet og 

Kreds Øst. For vi har brug for nye medlemmer, medlemstallet er faldende af 

forskellige årsager. Så tak til jer, som støttede op om vores seneste 

hvervekampagne. Vi har nemlig med fælles hjælp opnået flere end 400 nye 

medlemmer. Nu skal virksomheder blot stoppe med at hælde dem ud i den 

anden ende. 

  

Dirigenten rundede formandens beretning af med en bemærkning om, at 

beretningen sættes til afstemning efter næste punkt på dagsordenen. 

 

4. ORIENTERING FRA FINANSFORBUNDETS VIRKSOMHED 
I DET FORLØBNE ÅR V/NÆSTFORMAND, STEEN LUND 
OLSEN 

Jeg kommer direkte fra to forskellige kongresser omhandlende fusion af FTF/ LO, 

og jeg vælger at bruge tiden på at snakke om dette, da det i høj grad omhandler 

Finansforbundet. For det blev et ja til fusionen, som vi har været modstandere 

af. 

 

Da vi begyndte på processen for et års tid siden, syntes vi, at det lød rigtig 

spændende med visionen om en helt ny hovedorganisation. Desværre nåede vi 

ikke langt i processen før Akademikerne meldte sig ud af forhandlingerne, da de 

ikke følte, at det gik i den rigtige retning. Det gik herefter op for os, at LO havde 

en holdning om, at vi blot skulle med i LO, og at der således ikke var tale om en 

ny hovedorganisation.  

I sidste uge fremlagde LO en grænseaftale med Akademikerne, som vi ikke 

havde set før. Den fortalte, hvordan man havde delt Danmark mellem sig på 

uddannelsesniveau. Den ville komme til at betyde, at vi ikke længere kunne få 
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akademiske medlemmer, at Prosa måtte lukkes, og det ville gælde for flere 

andre fagforeninger. De seneste 48 timer er der blevet stillet en masse nye 

forslag i håbet om at få knasterne væk, og vi er ved at få denne grænseaftale 

annulleret igen.  

 

Flere af dem vi troede havde samme holdning som os, er desværre faldet fra, og 

bølgerne er gået rigtig højt i dag. Var det ikke blevet et ja i dag, tænker jeg, at 

det havde været svært at reparere en masse brudt tillid 

 

1/3 medlemmer skulle stemmer nej for at blokere fusionen.  

97.266 medlemmer sagde nej hvilket svarer til 28,6 procent af stemmer 

Ca. 243.000 svarende til 71,4 procent sagde ja. 

 

Og hvis vi skal være ærlige, så er der en del udfordringer. En ting vi er meget 

optaget af er, at vi er politisk uafhængige. Vi ønsker at udvikle arbejdsmarkedet 

og forholdene i samfundet i forhold til det vores medlemmer gerne vil, og ønsker 

at samarbejde med dem som kan hjælpe os med det. 

 

Vores holdning er, at lønmodtagerne selv må vælge parti, og vil de bruge penge 

på partierne må partierne  få dem et andet sted fra. 

 

Vi går ind i en hovedorganisation, hvor: 

• Økonomien er problemfyldt 

• Der budgetteres med en medlemsnedgang på 20.000 om året 

• Hvor vi skal binde os til at arbejde sammen med Socialdemokratiet de 

næste 10 år 

Det er ikke visionært, og vi bryder os ikke om det. 

 

Fra januar 2019 skal den nye hovedorganisation virke. LO arbejder med lokale 

afdelinger, og det skal fortsætte det næste 3-4 år. Underligt nok er vi ikke med i 

det arbejde, men vi skal betale kr. 10 per medlem for noget, som vi ikke er med 

i, for at reparere på en dårlig økonomi. Udover det er det dyrere at være med i 

LO end i FTF, men vi har ikke lyst til at blot at sende denne regning videre til jer 

medlemmer. 

 

Vi må nu gå hjem og finde ud af, hvad vi gør. Det er ikke nødvendigvis positivt 

bare at stå uden hovedorganisation. Akademikerne vil gerne have os med hos 

dem, men så skal vi blive enige med DJØF. Et af deres krav er, at de vil have 

overenskomst i Finansforbundet, og så sluttede det møde. Men lad os nu se, vi 

har tænkt os at forhandle videre med dem.  

 

Vi kan stå alene, men det gør os til et let bytte, og så har vi ikke nogen at lave 

grænseaftaler med, for det er typisk mellem hovedorganisationerne, at det sker. 

Det kan være, vi bliver nødt til at være med i den nye hovedorganisation i en 

periode. Vi undersøger alle de muligheder der er og holder alle døre åbne. Der er 

indkaldt til ekstraordinært landsmøde den 6. juni 2018, hvor vi skal beslutte, 
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hvad vi gør herfra. Men det kommer ikke til at ske, at dele af vores sektor skal 

forhandles af andre. 

Vi ved ikke, hvordan nogle af de andre kritiske fagforeninger stiller sig efter i 

dag. 

 

Hvis medlemmer spørger jer, så må svaret være, at vi arbejder på alle 

muligheder, og det er vigtigt, at vi holder fast i et forbund som vi kender.  

 

Dirigenten takkede Steen Lund Olsen for indlægget og åbnede for 

spørgsmål til både formandens beretning samt Steen Lund Olsens indlæg 

 

Der var et spørgsmål omkring hvorfor Finansforbundet ikke indgår samarbejde 

med Ingeniørnes eller kikker i andre retninger i stedet for at lede blandt FTF´s 

øvrige nuværende fagforeninger. 

 

Svaret fra Steen Lund Olsen var, at Ingeniørenerne er en del af Akademikerne, 

som der som nævnt allerede er en dialog i gang med. Og der bliver kikket i alle 

retninger for at afdække alle mulige konstellationer. Vi taler sågar med nogle om 

at danne vores helt egen hovedorganisation med nogle af de private 

fagforeninger, som et ben under Akademikernes. 

 

En kommentar fra salen lød på, at vi ikke skal være så bøjelige og medgørlige, 

og hvis vi ikke synes om det nye hovedorganisation, så skal vi melde os ud af 

den. Hvordan kan vi være utilfredse med LO/FTF, og stadig have en holdning til 

at se, hvad der sker. Vi har ikke så meget til fælles med dem. Vi bør tage 

kampen med DJØF. Og hvis arbejdsgiverne kan sidde alene overfor os, kan vi vel 

også sidde alene overfor dem? 

 

Dirigenten satte formandens beretning til afstemning. Beretningen blev 

enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 30 minutter, hvor 

generalforsamlingens deltagere  drøftede temaerne trivsel, digitalisering, det 

holdbare arbejdsliv samt kompetence. Drøftelserne afsluttedes med en 

afstemning omkring vigtighed af de fire emner, hvor der var en klar overvægt af 

trivsel og det holdbare arbejdsliv. Dette vil blive kredsens fokus for det 

kommende år.  

 

5. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL 
GODKENDELSE OG DECHARGE SAMT FREMLÆGGELSE AF 
BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR 

Regnskabet er offentliggjort på kredsens hjemmeside sammen med revisi-

onsprotokollatet, samt endvidere gengivet i den udleverede folder.  

Kasserer Lauritz Ehlers gennemgik og forklarede de vigtigste poster.  
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Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  

 

Dirigenten anmodede de delegerede om at stemme om regnskabets god-

kendelse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og bestyrelsen 

modtog decharge fra generalforsamlingen. 

 

Lauritz gennemgik herefter budget 2018 til orientering.  

 

Der var ingen spørgsmål til budgettet. 

 

Dirigenten konstaterede, at budgettet var taget til efterretning. 

 

6. INDKOMNE FORSLAG 

a. Fra bestyrelsen 

Der var ikke stillet nogle forslag fra bestyrelsen. 

b. Fra medlemmerne 

Der var ikke stillet nogle forslag fra medlemmerne. 

7. VALG AF: 

a. Formand (i lige år) 

Pia Beck Stæhr er på valg i år. Niels Ellegaard motiverede Pias kandidatur. 

Der var ingen modkandidater og Pia Beck Stæhr blev genvalgt som formand. 

b. Indtil 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Følgende var opstillet: 

Niels Ellegaard, Sparekassen Sjælland-Fyn (genvalg) 

Kenneth Samuelsen, BankNordik (genvalg) 

Kim Frederiksen, IBM (genvalg) 

Helle Rank, Handelsbanken (nyvalg) 

Alle fire blev valgt. 

c. Indtil 7 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

Der var ingen indmeldte suppleanter. 

D. 2 interne revisorer for 1 år 

Følgende var opstillet: 
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Dan Roland Hansen, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (genvalg) 

Dan Rasmussen, BankNordik /S – (nyvalg) 

 

Begge blev valgt. 

e. 1 revisorsuppleant for 1 år 

Følgende var opstillet: 

Christer Peter Niesø Lyngbye, PFA Pension (nyvalg) 

 

Christer Peter Niesø Lyngbye blev valgt. 

 

8. EVENTUELT 

Formand Pia Beck Stæhr takkede Lauritz Ehlers for hans store arbejde og indsats 

med det faglige arbejde i gennem mange år. Talen blev afsluttet med stående 

applaus til Lauritz Ehlers fra generalforsamlingen. 

 

Formand Pia Beck Stæhr takkede Mette Schousboe for at have bragt 

generalforsamlingen godt og sikkert igennem det lange program. 

 

Pia takkede ligeledes nyvalgte bestyrelsesmedlem Helle Rank, at hun har lyst til 

at være en del af Kreds Øst bestyrelse. 

 

Afslutningsvist takkede Pia de tilstedeværende og bød ind til middagen. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden – med 

ønsket om en fortsat god aften. 

 

Der deltog 70 delegerede, og deltagerantallet i alt var 131.  

 


