Bilag 5: Forslag til vedtægtsændringer fremsat af kredsbestyrelsen
NUVÆRENDE TEKST

NY ORDLYD

VEDTÆGTER
FOR
JYSKE BANK KREDS
§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Jyske Bank Kreds, der
udgør en kreds under Finansforbundet i henhold
til dennes vedtægter. Foreningen har hjemsted i
Silkeborg Kommune.
§ 2: Formål
Kredsens formål er at varetage medlemmernes
faglige, økonomiske og sociale interesser samt
arbejde for gennemførelse af Finansforbundets
politiske program.
§ 3 – Kredsens dækningsområde
Til kredsens dækningsområde hører følgende:
Jyske Bank A/S
Jyske Bank’s datterselskaber (100% ejet) i
Danmark
Ansatte i investeringsforeninger, hvor
investeringsforeningen har indgået en
depotselskabsaftale med Jyske Bank
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Datterselskaber (delvist ejet af Jyske Bank), der
har hjemsted i Silkeborg
Selskaber i DK, hvor Jyske Bank har den
største danske ejerandel.
§ 4: Medlemmerne
Medlemmerne står gennem kredsen direkte som
medlemmer af Finansforbundet og er
underkastet både kredsens og Finansforbundets
til enhver tid gældende vedtægter.

Medlemmerne står gennem kredsen direkte som
medlemmer af Finansforbundet og er
underkastet underlagt både kredsens og
Finansforbundets til enhver tid gældende
vedtægter.

Sproglig rettelse.

§ 5: Kontingent
Kontingentet er det af Finansforbundet til
enhver tid fastsatte.
§ 6: Generalforsamlingen
Stk. 1:
Kredsens øverste myndighed er
generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden
udgangen af marts måned.
Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling indkaldes med
mindst 6 ugers varsel ved offentliggørelse på
kredsens hjemmeside samt annoncering i
Finansforbundets medlemsblad.

Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling indkaldes med
mindst 6 8 ugers varsel ved offentliggørelse på
kredsens hjemmeside samt annoncering i
Finansforbundets medlemsblad

Forlænget varsel til indkaldelse af GF
for at skabe en ”sammenhæng” med
andre tidsfrister.
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Stk. 3:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal skriftligt være kredsen i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4:
Senest 1 uge før afholdelsen offentliggøres
dagsorden, regnskab, kandidatlister samt
indkomne forslag på kredsens hjemmeside.
Tilmelding til generalforsamling foretages på
kredsens hjemmeside eller skriftligt til kredsen.
Stk. 5:
På generalforsamlingen vedtages forslag/valg
med simpel stemmeflerhed, medmindre
vedtægterne foreskriver andet.
Stk. 6:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens
virksomhed i det forløbne år
3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed
i det forløbne år
4. Forelæggelse og godkendelse af det
reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
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6. Valg af:
a. formand i 2017 for 1 år

b. næstformand i lige år

c. almindelige bestyrelsesmedlemmer,
iht. § 10
d. suppleanter, iht. § 10
e. 2 revisorer for 2 år ad gangen,
således at én revisor er på valg ved
hver ordinær generalforsamling
f. revisorsuppleant
g. landsmødedelegerede iht.
Finansforbundets vedtægter
h. 1 medlem til bankens
medarbejderudvalg samt suppleant
for denne i lige år iht. forretnings orden for medarbejderudvalget i
banken
7. Eventuelt.

a. formand for 3 år, første gang i 2018.
Hvis formanden afgår i utide,
konstituerer bestyrelsen sig på
formandsposten indtil førstkommende generalforsamling,
hvor posten stilles på valg for den
resterende tid af valgperioden.
b. næstformand for 3 år, første gang i
2018. Hvis næstformanden afgår i
utide, konstituerer bestyrelsen sig på
næstformandsposten indtil førstkommende generalforsamling,
hvor posten stilles på valg for den
resterende tid af valgperioden.
c. almindelige bestyrelsesmedlemmer,
iht. § 10

Tre årig valgperiode. I tilfælde af, at
formanden afgår i utide … …

Tre årig valgperiode. I tilfælde af, at
næstformanden afgår i utide … …

Ordet almindelig udgår af vedtægterne.
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Stk. 7:
Generalforsamlingen i kredsen er en
delegeretforsamling. De delegerede vælges
således:

Stk. 7:
Generalforsamlingen i kredsen er en
delegeretforsamling. De delegerede vælges
således:

I hvert område, hvor der kan vælges en
tillidsmand, jævnfør tillidsmandsaftalen, vælges
1 delegeret for hvert påbegyndt 25 medlemmer.
Tilsvarende vælger de arbejdsledige 1 delegeret
pr. påbegyndt 25 arbejdsledige medlemmer.
Disse valg foranstaltes af kredsbestyrelsen.

I hvert område, hvor der kan vælges en
tillidsmand, jævnfør tillidsmandsaftalen, vælges
1 delegeret for hvert påbegyndt 25 medlemmer.
Tilsvarende vælger de arbejdsledige 1 delegeret
pr. påbegyndt 25 arbejdsledige medlemmer.
Disse valg foranstaltes af kredsbestyrelsen.

Den i området Finansforbundsvalgte
tillidsmand besætter automatisk den første af
områdets delegeretplads og er i øvrigt ansvarlig
for valget af delegerede på egen plads, samt
valg af et passende antal suppleanter - dog
maks.3.
Beregningsgrundlaget af delegerede er de pr. 1.
januar i Finansforbundet
registrerede medlemmer. Valg af delegerede
foretages til enhver ordinær generalforsamling
og gælder til næste ordinære generalforsamling.

Den i området Finansforbundsvalgte tillidsmand
besætter automatisk den første af områdets
delegeretplads og er i øvrigt ansvarlig for valget
af delegerede på egen plads, samt valg af et
passende antal suppleanter - dog maks.3.

Kredsbestyrelsens medlemmer er automatisk
delegerede. I øvrigt er generalforsamlingen
åben for ethvert medlem - med taleret, men
uden stemmeret.

Beregningsgrundlaget af delegerede er de pr. 1.
januar i Finansforbundet
registrerede medlemmer. Valg af delegerede
foretages til enhver ordinær generalforsamling
og gælder til næste ordinære generalforsamling.
Meddelelse om udpegning af delegerede og
suppleanter foretages af den lokale tillidsmand senest 5 uger før generalforsamlingen
til Jyske Bank Kreds via mail.
Kredsbestyrelsens medlemmer er automatisk
delegerede. I øvrigt er generalforsamlingen åben
for ethvert medlem - med taleret, men uden
stemmeret.
Tilsvarende vælger de arbejdsledige 1
delegeret pr. påbegyndt 25 arbejdsledige
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Anden placering af teksten.

For at imødekomme standardvedtægterne i Finansforbundet.

Anden placering af teksten og
præcisering af gennemførelsen af
valget lige før GF.
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medlemmer. Dette valg foranstaltes på
generalforsamlingsdagen af kredsbestyrelsen
lige før generalforsamlingen.
§ 7: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder det fornødent, eller senest 4
uger efter det tidspunkt, hvor mindst 10% af
medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter
skriftlig anmodning herom med angivelse af
forhandlingsemne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder det fornødent, eller senest 4
uger efter det tidspunkt, hvor mindst 10% af
medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter
skriftlig anmodning herom med angivelse af
forhandlingsemne.

Sproglig rettelse.

§ 8: Landsmøde
Kredsbestyrelsens medlemmer er automatisk
delegerede. Suppleanter til kredsbestyrelsen
udpeges til landsmødedelegeret efter tur.
Overskydende delegeretpladser besættes ved
valg på kredsens ordinære generalforsamling.
Ved forfald udpeger kredsbestyrelsen kredsens
landsmødedelegerede.
§ 9: Tillidsmandsstruktur

§ 9: Tillidsmandsstruktur

Koncernens tillidsmænd grupperes i forhold til
koncernens struktur i følgende grupper:

Koncernens tillidsmænd grupperes i forhold til
koncernens struktur af kredsbestyrelsen i
netværksgrupper.
i følgende grupper:

- Hjemstedet og datterselskaber
- Område Nord
- Område Syd
- Område Øst og Udland.

- Hjemstedet og datterselskaber
- Område Nord
- Område Syd
- Område Øst og Udland.

Præcisering, at der også fremover vil
være netværk, men mere frihed for
kredsbestyrelsen til at fordele
netværksgrupperne hensigtsmæssigt
mellem KB medlemmerne.
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Almindelige bestyrelsesmedlemmer tilknyttes
tillidsmandsgruppen i henhold til koncernens
struktur.
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Almindelige bestyrelsesmedlemmer tilknyttes
tillidsmandsgruppen i henhold til koncernens
struktur.

§ 10: Bestyrelsen
Kredsen ledes mellem 2 ordinære
generalforsamlinger af bestyrelsen, som
består af en formand, en næstformand og
min. 6 - maks. 8 almindelige
bestyrelsesmedlemmer.
De i henhold til virksomhedsaftalen om
sikkerheds- og sundhedsarbejdet i Jyske Bank
valgte B-repræsentanter indgår i
kredsbestyrelsen under den forudsætning, at de
er medlemmer af Finansforbundet og udgør
dermed 2 af de 6 – 8 almindelige
bestyrelsesmedlemmer, jf. 1. afsnit.
Resterende valg til bestyrelsen foretages på
følgende måde:
1. Opstilling til bestyrelsen (formand,
næstformand, almindeligt bestyrelses –
medlem, suppleant til bestyrelsen) skal
skriftligt være kredsen i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen.
Opstilling til posten som
områdetillidsmand og suppleant til
områdetillidsmand skal skriftligt
være kredsen i hænde senest 3 uger før
valgmødet, som der indkaldes til med
mindst 6 ugers varsel.

Kredsen ledes mellem 2 ordinære
generalforsamlinger af bestyrelsen, som består
af en formand, en næstformand og min. 6 maks. 8 almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Ordet almindelig udgår af vedtægterne.

De i henhold til virksomhedsaftalen om
sikkerheds- og sundhedsarbejdet i Jyske Bank
valgte B-repræsentanter indgår i
kredsbestyrelsen under den forudsætning, at de
er medlemmer af Finansforbundet og udgør
dermed 2 af de 6 – 8 almindelige
bestyrelsesmedlemmer, jf. 1. afsnit.

Ordet almindelig udgår af vedtægterne.

1.

Ordet almindelig udgår af vedtægterne.

Opstilling til bestyrelsen (formand,
næstformand, almindeligt bestyrelsesmedlem, suppleant til bestyrelsen) skal
skriftligt være kredsen i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen.
Opstilling til posten som
områdetillidsmand og suppleant til
områdetillidsmand skal skriftligt
være kredsen i hænde senest 3 uger før
valgmødet, som der indkaldes til med
mindst 6 ugers varsel.

Opstilling til områdetillidsmand mm.
bortfalder.
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2. I lige år inden generalforsamlingen vælger
hver tillidsmandsgruppe i deres midte et
almindeligt bestyrelsesmedlem, der tillige
fungerer som områdetillidsmand og en
personlig suppleant. Valget er for 2 år ad
gangen og gældende fra den ordinære
generalforsamling. Områdetillidsmanden
kan genvælges.
Almindelige bestyrelsesmedlemmer er
valgbare som områdetillidsmand eller
suppleant.
Disse valg foranstaltes af
kredsbestyrelsen.

3. De resterende op til 6 almindelige
bestyrelsesmedlemmer vælges på den
ordinære generalforsamling for 1 år ad
gangen. Der vælges tre suppleanter hvert
år, som i tilfælde af et almindeligt
bestyrelsesmedlems forfald indtræder som
almindeligt bestyrelsesmedlem i den
pågældendes valgperiode. Medlemmer,
der ønsker valg til bestyrelsen eller som
suppleant, uden at de selv kan være til
stede på generalsamlingen, skal skriftligt
have tilkendegivet, at de modtager valg.

2. Alle valg til bestyrelsen foregår på
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at
bestyrelsen får en alsidig både faglig og
geografisk sammensætning.
I lige år inden generalforsamlingen vælger
hver tillidsmandsgruppe i deres midte et
almindeligt bestyrelsesmedlem, der tillige
fungerer som områdetillidsmand og en
personlig suppleant. Valget er for 2 år ad
gangen og gældende fra den ordinære
generalforsamling. Områdetillidsmanden
kan genvælges.
Almindelige bestyrelsesmedlemmer er
valgbare som områdetillidsmand eller
suppleant.
Disse valg foranstaltes af kredsbestyrelsen.
3. De resterende op til 6 almindelige
bestyrelsesmedlemmer vælges på den
ordinære generalforsamling for 1 3 år ad
gangen. Der vælges tre suppleanter hvert
år, som i tilfælde af et almindeligt
bestyrelsesmedlems forfald indtræder som
almindeligt bestyrelsesmedlem i den
pågældendes valgperiode.
Medlemmer, der ønsker valg til bestyrelsen
eller som suppleant, uden at de selv kan
være til stede på generalsamlingen, skal
skriftligt have tilkendegivet, at de
modtager valg.

Side 8
Hensigtserklæring om alsidig
sammensætning af bestyrelsen.

Valg af områdetillidsmand bortfalder.

Formanden, næstformanden og to
arbejdsmiljørepræsentanter er valgt, så
der er 6 pladser tilbage. Valgperioden
forlænges til 3 år.
Ordet almindelig udgår af vedtægterne.
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4.

På første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen konstituerer den nyvalgte
bestyrelse sig med kasserer.

Ved valg til formand, næstformand,
bestyrelsesmedlem og suppleant til
bestyrelsen kan delegerede, der er
forhindret i at deltage i Jyske Bank
Kreds’ generalforsamling, brevstemme.
Proceduren fastsættes i Jyske Bank
Kreds’ forretningsorden, der er offentlig
tilgængelig.

Side 9
Proceduren fastsættes i kredsens
forretningsorden, da det gør det
nemmere at tilpasse proceduren til de
faktiske forhold.

På første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen konstituerer den nyvalgte
bestyrelsen sig med kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege nye
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege nye
landsmødedelegerede ved forfald fra delegerede landsmødedelegerede ved forfald fra delegerede
valgt på generalforsamlingen, jf. § 6, g.
valgt på generalforsamlingen, jf. § 6, g
§ 11: Kredsens midler

§ 11: Kredsens midler

Bestyrelsen forvalter kredsens midler og
bestemmer deres anbringelse.
Kredsens regnskabsår er kalenderåret.
Det af kassereren afsluttede årsregnskab
tilstilles senest 1. februar revisorerne, som
inden 15. februar tilstiller bestyrelsen det i
revideret stand.

Bestyrelsen forvalter kredsens midler og
bestemmer deres anbringelse.
Formand og næstformand har i det daglige
det økonomiske ansvar for kredsens drift.
Jyske Bank Kreds tegnes af formanden eller
næstformanden i forening med kredsens
kasserer. I tilfælde af formandens og
næstformandens fravær kan kassereren i

Ny tekst, der henviser til, at bestyrelsen
selv fastsætter forretningsordenen, da
der i vedtægterne nu henvises til
denne.
Teksten bortfalder, da dette er nævnt i
§8.

Tegningsregler – som i dag er diffuse i
kredsens forretningsorden.
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forening med to bestyrelsesmedlemmer tegne
foreningen.
Kredsens regnskabsår er kalenderåret.
Det af kassereren afsluttede årsregnskab tilstilles
senest 1. februar revisorerne, som inden 15.
februar tilstiller bestyrelsen det i revideret stand.

§ 12: Urafstemning

§ 12: Urafstemning

Bestyrelsen er bemyndiget til, når særligt
vigtige afgørelser måtte gøre det ønskeligt, at
lade foretage en skriftlig afstemning urafstemning - blandt samtlige medlemmer i
kredsen.
Generalforsamlingen kan vedtage at sende et
forslag til urafstemning.
Bestyrelsen er pligtig til at foretage
urafstemning, når 10% af samtlige medlemmer
skriftligt rejser krav herom.

Bestyrelsen kan vedtage er bemyndiget til, når
Sproglig rettelse.
særligt vigtige afgørelser måtte gøre det
ønskeligt, at lade foretage en skriftlig afstemning
- urafstemning - blandt samtlige medlemmer i
kredsen.
Generalforsamlingen kan vedtage at sende et
forslag til urafstemning.
Bestyrelsen er pligtig til at foretage
urafstemning, når 10% af samtlige medlemmer
skriftligt rejser krav herom.

§ 13: Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling stemmer
for.
Ændringsforslag, der ligger inden for de af
Finansforbundet fastsatte rammer, skal alene
godkendes af generalforsamlingen. Ændringer,
der ligger uden for rammerne, skal godkendes
af hovedbestyrelsen i Finansforbundet.

Side 10
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§ 14: Fusion
I forbindelse med virksomhedsfusion og/eller et
virksomhedsopkøb af en anden virksomhed og
lignende situationer, skal der optages drøftelser
mellem de berørte faglige repræsentanter og
kredse om de fremtidige organisatoriske
forhold. Disse drøftelser tager udgangspunkt i
et princip om ligeværdighed mellem parterne.
Drøftelserne følger under hele processen dette
ligeværdighedsprincip og skal i øvrigt ske
under fuld iagttagelse af Finansforbundets
værdigrundlag. Såfremt en af parterne ønsker
det, kan der af hovedbestyrelsen udpeges en
repræsentant, som kan rådgive parterne under
drøftelserne, idet der dog herved ikke ændres
ved parternes aftalefrihed.
Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå
til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe
afgørelse i sagen i overensstemmelse med
Finansforbundets vedtægter.
§ 15: Opløsning
Det skal fremgå, at generalforsamlingen træffer
beslutning med 2/3 flertal, og at mindst ¾ af
medlemmerne efterfølgende skal stemme for
ved en urafstemning. Det skal fremgå af
beslutningerne på den opløsende
generalforsamling, hvorledes midlerne
fordeles.

Side 11

