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Nuværende bestemmelse 

 
Forslag til ændring  Bemærkning  

§ 4. Generalforsamlingen  
 
Stk. 9. 
 
Den ordinære generalforsamling indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel i kredsens medlemsblad 
og/eller i Finansforbundets medlemsblad.  
 

§ 4. Generalforsamlingen 
 
Stk. 9. 
 
Den ordinære generalforsamling indkaldes 
med mindst 4 ugers varsel i kredsens med-
lemsblad og / eller i Finansforbundets med-
lemsblad.  
 
Generalforsamlingen afvikles fysisk.  
 
Der kan dog gives mulighed for delvis digital 
afvikling af generalforsamlingen, hvis særlige 
hensyn taler herfor. Kredsbestyrelsen skal 
sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på 
betryggende vis, således at fysiske og digi-
tale 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 omstændigheder, kan kreds-
bestyrelsen efter dennes rimelige skøn be-
slutte, at generalforsamlingen afholdes elek-
tronisk uden adgang til fysisk fremmøde.  
 
Kredsbestyrelsen kan beslutte at dirigenten, 
kredsledelsen og eventuelt øvrige bestyrel-
sesmedlemmer sidder fysisk sammen, hvis 
det vurderes at være nødvendigt for en for-
svarlig afvikling af generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 
Sidste del af bestemmelsen tilføjes med bag-
grund i den nuværende Corona situation.  
 
Tilføjelsen er desuden besluttet på Finansfor-
bundets landsmøde 2020. Kredsbestyrelsen fo-
reslår som konsekvens af dette, at beslutningen 
tilføjes kredsens vedtægter.  

§ 4. Generalforsamlingen  
 
Stk. 10. Dagsorden  
 
 

§ 4. Generalforsamlingen 
 
Stk. 10. Dagsorden  
 
Der tilføjes punkt 1. Valg af dirigent.  

 
Ændringen bringer vedtægterne i overensstem-
melse med standardvedtægter for kredse. De 
øvrige punkter på dagsorden ændres således at 
punkt 2 ændres til punkt 3 osv.  
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§ 5. Repræsentantskabet  
 
Stk. 1. Kredsbestyrelsen kan nedsætte et re-
præsentantskab bestående af kredsbestyrel-
sen og de til enhver tid værende faglige re-
præsentanter i virksomhederne i kredsens or-
ganisationsområde. 
 
Stk. 2. Ved den faglige repræsentants forfald 
henvises til forretningsorden for repræsen-
tantskabet.  
 
Stk. 3. Kredsbestyrelsen fastsætter forret-
ningsorden for repræsentantskabet.  

 
 
Formålet med repræsentantskabet er at opnå et 
større politisk mandat. Med et større politisk 
mandat vil kredsen fremstå stærkere overfor Fi-
nansforbundets centrale del og øvrige kredse.  
 
Derudover er det målet, at det faglige system 
fremstår mere synligt i både virksomhederne og 
i kredsbestyrelsen.  
 
Det vil samtidig have den effekt at det øger legi-
timiteten af det faglige system.  
 
Endelig skal repræsentantskabet fungerer som 
bindeled mellem, på den ene side kredsbesty-
relsen og på den anden side medlemmer og til-
lidsrepræsentanter.   
 

§ 5. Årsmøde  
 
Stk. 1. Der afholdes et til flere årsmøder inden ud-
gangen af oktober i de år, hvor der ikke afholdes 
ordinær generalforsamling.  
 
Stk. 2. Årsmødet er åben for alle medlemmer. 
Deltagelse på årsmødet kræver tilmelding.  
Stk. 3. Der indkaldes til årsmøde med mindst 4 
ugers varsel.  

 

§ 6. Midtvejsmøder 
 
Stk. 1. Der afholdes midtvejsmøder mellem to 
ordinære generalforsamlinger. Kredsbestyrel-
sen kan vælge at lade midtvejsmøderne af-
holde helt eller delvis digitalt, under særlige 
omstændigheder, jf. § 4, stk. 9. 
 
Stk. 2. Midtvejsmøderne er åben for alle med-
lemmer. Deltagelse på midtvejsmøderne kræ-
ver tilmelding.  
 
Stk. 3. Der indkaldes til midtvejsmøder med 
mindst 4 ugers varsel.  
 

 
 
Årsmøder ændres til midtvejsmøder.  

 


