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Nuværende bestemmelse Forslag Bemærkning 

 
§ 4 stk. 3 
 
Tillidsrepræsentanten for valgkredsen tildeles automa-
tisk den første delegeretplads.  
 
I tilfælde af tillidsrepræsentantens forfald kan tillidsre-
præsentanten udpege en anden delegeret blandt valg-
kredsens medlemmer.  
 

 
 
 
Tillidsrepræsentanten for valgkredsen tildeles automa-
tisk den første delegeretplads.  
 
I tilfælde af tillidsrepræsentantens forfald kan tillidsre-
præsentanten udpege en anden delegeret blandt valg-
kredsens medlemmer frem til starttidspunktet for afvik-
lingen af kredsens generalforsamling.  
 

 
 
 
Da kredsbestyrelsen ønsker størst muligt fremmøde på generalforsamlingen, foreslår 
vi, at udpegningen af en anden delegeret kan ske frem til det tidspunkt, hvor afviklin-
gen af generalforsamlingen påbegyndes.  
 

  
§ 4 stk. 4 
 
Har valgkredsen flere delegeretpladser, iværksætter til-
lidsrepræsentanten valg af personer til de resterende 
delegeretpladser blandt valgkredsens medlemmer. 
 
I tilfælde af forfald kan en delegeret møde ved stedfor-
træder med en delegerets rettigheder. Eventuelle sted-
fortrædere skal udpeges af tillidsrepræsentanten blandt 
valgkredsens medlemmer. 
 

 
 
 
Har valgkredsen flere delegeretpladser, iværksætter til-
lidsrepræsentanten valg af personer til de resterende de-
legeretpladser blandt valgkredsens medlemmer. 
 
I tilfælde af forfald kan en delegeret møde ved stedfor-
træder med en delegerets rettigheder. Eventuelle sted-
fortrædere skal udpeges af tillidsrepræsentanten blandt 
valgkredsens medlemmer.  
 
En delegeret kan erstattes af en stedfortræder frem til 
starttidspunktet for afviklingen af kredsens generalfor-
samling. 
 

 
 
 
Da kredsbestyrelsen ønsker størst muligt fremmøde på generalforsamlingen, foreslår 
vi, at en delegeret kan erstattes af en stedfortræder helt frem til det tidspunkt, hvor 
afviklingen af generalforsamlingen påbegyndes.  

 
§ 5 stk. 6 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i 

det forløbne år 
 

 
 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i 

det forløbne år 
 

 
 
 
Kredsens revisor er selve revisionsfirmaet. Den revisor, der vælges på kredsens gene-
ralforsamling, er således ”kritisk revisor”. 
 
Forslaget om at udvide antallet af suppleanter til den kritiske revisor skyldes, at kred-
sen skal afvikle en ekstraordinær generalforsamling, hvis såvel den kritiske revisor 
som suppleanten får forfald. 
Øvrige ændringer er alene redaktionelle ændringer.  
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3. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det 
forløbne år 
 

4. Godkendelse af regnskab med decharge 
 

5. Indkomne forslag: 
a. Fra medlemmerne 
b. Fra bestyrelsen 

 
6. Valg til bestyrelsen af 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold 

til aftale om fagligt arbejde 
 
Valgperioden for alle er 3 år 
 

7. Valg af: 
a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 

 
Valgperioden for begge er 3 år 
 

8. Eventuelt 
 

3. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det 
forløbne år 
 

4. Godkendelse af regnskab med decharge 
 

5. Indkomne forslag: 
a. Fra medlemmerne 
b. Fra bestyrelsen 

 
6. Valg til bestyrelsen for 3 år af 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold 

til aftale om fagligt arbejde 
 

7. Valg for 3 år af: 
a. Kritisk revisor 
b. 1. revisorsuppleant 
c. 2. revisorsuppleant 

 
8. Eventuelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 stk. 8 
 
Alle personvalg foregår skriftligt. Valgt er de, der opnår 
flest stemmer. Hvis andet ikke fremgår af den konkrete 
bestemmelse, skal der i tilfælde af stemmelighed mellem 
2 eller flere kandidater, foretages en ny afstemning 
blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed. 
 

 
 
 
Alle personvalg foregår skriftligt. De delegerede skal 
stemme på et antal kandidater svarende til det antal, der 
skal vælges. Kun stemmesedler, hvor der er stemt på det 
korrekte antal kandidater, anses for gyldige.  
 
Valgt er de kandidater, der opnår flest stemmer. I til-
fælde af stemmelighed, som har betydning for valget, fo-
retages en ny afstemning blandt de kandidater, hvor der 
er stemmelighed. 
 

 
 
 
Bestyrelsen ønsker, at de delegerede skal sætte holdet og dermed stemme på det an-
tal kandidater, der skal vælges – hverken færre eller flere. 
 
Øvrig ændring af afsnittet er alene omformulering for bedre forståelse. 
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§ 5 stk. 10 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed, når vedtægterne ikke foreskriver andet. 
Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne 
stemmer.  
 
§ 5 stk. 11  
Bestyrelsen kan invitere gæster til overværelse af gene-
ralforsamlingen.  
 
§ 5 stk. 12  
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der of-
fentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen på kredsens 
hjemmeside. 
 

 
§ 5, stk. 11 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed, når vedtægterne ikke foreskriver andet. 
Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne 
stemmer.  
 
§ 5 stk. 12  
Bestyrelsen kan invitere gæster til overværelse af gene-
ralforsamlingen.  
 
§ 5 stk. 13 
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der of-
fentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen på kredsens 
hjemmeside. 
 

 
 
Konsekvenstilretning: Nuværende § 5 stk. 10-12 rykkes til § 5 stk. 11-13.   

 
 

 
§ 5, stk.10 
 
Ved skriftlige afstemninger kan bestyrelsen vælge at gen-
nemføre disse elektronisk. 
 

 
 
 
Bestyrelsen ønsker at sikre mulighed for elektronisk afstemning.  
 
  

  
§ 5 stk. 14 
 
Generalforsamlingen afvikles fysisk. 
 
Der kan dog gives mulighed for delvis virtuel afvikling af 
generalforsamlingen, hvis særlige hensyn taler herfor. 
Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan afvik-
les på betryggende vis, herunder således at fysiske/digi-
tale delegerede/deltagere gives lige adgang til at ytre sig 
samt deltage i fortrolige afstemninger. 
 
Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge 
af myndighedskrav eller lignende ekstraordinære om-
stændigheder, kan bestyrelsen efter dennes rimelige 
skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes virtuelt 
uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen skal sikre, 

 
 
 
Denne bestemmelse fremgår af standardvedtægter for faglige personaleforeninger i 
Finansforbundet. For at sikre kendskabet til muligheden for delvis virtuel afvikling af 
generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen, at bestemmelsen fremadrettet tillige frem-
går af kredsens vedtægter.  
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at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, 
herunder således at delegerede/deltagere gives adgang 
til at ytre sig og deltage i fortrolige afstemninger.   
 

 
§ 7 stk. 1 
 
Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer, hvoraf indtil 5 
medlemmer er valgt på generalforsamlingen 
 

 
 
 
Bestyrelsen består af indtil 6 medlemmer, som alle er 
valgt på generalforsamlingen. 

 
 
 
Jævnfør den netop genforhandlede lokalaftale om fagligt arbejde i banken er de 4 
deltidskredsbestyrelsesmedlemmer vekslet til 1 kredsbestyrelsesmedlem på fuld tid.  
 
Kredsbestyrelsen har igennem nogle år gået med overvejelser om at afsøge mulighe-
den for at ”veksle” de 4 deltidskredsbestyrelsesmedlemmer til fuldtids. Det er en enig 
kredsbestyrelse, som har kunnet se det værdifulde i at gøre dette – men vi har frem 
til nu afholdt os fra at gøre det, da vi har været usikre på, om vi kunne tiltrække fuld-
tids til kredskontoret og om banken ville kunne se værdien af en omfordeling af res-
sourcerne.  
 
Kredsbestyrelsen er imidlertid nu betrygget i, at der vil være kandidater til de 6 po-
ster i kredsbestyrelsen/på kredskontoret. Samtidig taler flere ting som fx samarbejdet 
med banken og kompleksiteten i opgaverne på kredskontoret for, at tiden er moden 
til at drøfte en omfordeling af ressourcerne med banken. Det er derfor sket. 
 
Banken har valgt at sige ja til en omfordeling af ressourcerne. De 4 deltids veksles 
derfor til 1 fuldtids. I dag er vi 5 fuldtids på kredskontoret. Efter kredsgeneralforsam-
lingen vil vi være en mere. Til gengæld har vi ikke længere deltids - og går derfor fra 
at have en kredsbestyrelse på 9 til fremover en kredsbestyrelse på 6.  
 
Både banken og kredsen går ind i aftalen med en forventning om, at ressourcerne 
samlet kan anvendes mere effektivt og professionelt, når alle kredsbestyrelsesmed-
lemmer fremover kan koncentrere sig om opgaverne på kredskontoret og ikke har et 
bankfagligt job ved siden af, som påvirkes af fravær til kredsbestyrelsesarbejde. Den 
nye bemanding skal gerne vise sig at være til fordel for såvel bank som kreds – og for 
vores medlemmer. 
 

 
§ 7 stk. 2 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt til-
lidsrepræsentanterne i Spar Nord koncernen i henhold til 

 
 
 
 

 
 
 
Denne bestemmelse udgår. Se bemærkningsfeltet til § 7 stk. 1 ovenfor.  
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gældende forretningsorden for Finansforbundet Spar 
Nord Kreds. Valget gælder for 3 år.  
 

 

 
§ 7 stk. 3 
 
Ved bestyrelsens første møde konstituerer kredsen sig 
med politisk sekretær og økonomiansvarlig blandt de ge-
neralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 7 stk. 4 
 
Bestyrelsen afholder møde, når formanden indkalder 
hertil, eller når mindst 2 af dets medlemmer fremsætter 
begæring herom. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende. 
 
§ 7 stk. 5  
 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er 
beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til 
stedet. 
 

 
§ 7 stk. 2 
 
Ved bestyrelsens første møde konstituerer kredsen sig 
med politisk sekretær og økonomiansvarlig blandt de ge-
neralforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 7 stk. 3 
 
Bestyrelsen afholder møde, når formanden indkalder 
hertil, eller når mindst 2 af dets medlemmer fremsætter 
begæring herom. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme afgørende. 
 
§ 7 stk. 4 
 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er 
beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til 
stedet. 
 

 
Konsekvenstilretning: Nuværende § 7 stk. 3-5 rykkes til § 7 stk. 2-4. 
 

 
§ 7 stk. 6 
 
Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig på 
vedkommendes post indtil førstkommende generalfor-
samling, hvor posten stilles på valg. 
 

 
§ 7 stk. 5 
 
Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer afgår i utide, kan bestyrelsen enten indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af 
nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode frem 
mod førstkommende ordinære generalforsamling eller 
konstituere sig på vedkommendes post indtil førstkom-
mende generalforsamling, hvor posten stilles på valg. 
 

 
 
 
Ved forfald blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ønsker besty-
relsen at sikre en demokratisk proces ved valg af nyt bestyrelsesmedlem for den re-
sterende del af valgperioden.  
 
 

 
Ændringsforslagene ovenfor har virkning straks, dvs. fra og med tidspunktet for eventuel vedtagelse. 
 

 


