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Dagsordenen punkt 6 

 

Kredsbestyrelsens forslag til ændring af kredsens vedtægter 

 

Nuværende bestemmelse Forslag Bemærkninger 

Ordet ”tillidsmand” anvendes konsekvent i 
vedtægterne 

Ændres til ”tillidsrepræsentant” Finansforbundet har besluttet af ændre 
terminologien. 

Ordet ”kontorleder” anvendes i vedtægterne Ændres til ”Kontorkoordinator” Stillingen som kontorleder er nedlagt og 
erstattet af kontorkoordinator. 

1.1 

Kredsens navn er Finansforbundet i Danske Bank, Den 

faglige organisation i Danske Bank-koncernen. Dens 

hjemsted er Høje Taastrup. 

1.1 

Kredsens navn er Finansforbundet i Danske Bank, Den 

faglige organisation i Danske Bank-koncernen i Danmark. 

Dens hjemsted er Høje Taastrup. 

Redaktionel ændring som præcisering af, at 

Finansforbundet i Danske Bank kun organiserer 

og repræsenterer medarbejdere i koncernen 

ansat i Danmark 

4.2 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert tredje 

år inden udgangen af maj måned, første gang i 2016, og 

indkaldes med mindst 5 ugers varsel via 

Finansforbundet i Danske Banks hjemmeside og 

Finansforbundets medlemsblad. Forslag, som ønskes 

behandlet på den ordinære generalforsamling, sendes 

pr. mail til formanden og skal være denne i hænde 

senest 4 uger før generalforsamlingen.  

4.2  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert tredje år 

inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 

5 ugers varsel via Finansforbundet i Danske Banks 

hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den 

ordinære generalforsamling, sendes pr. mail til 

formanden og skal være denne i hænde senest 4 uger 

før generalforsamlingen.  

Indkaldelse til generalforsamling i 

Finansforbundets medlemsblad udgår, da bladet 

ikke udgives med samme frekvens fremover 

4.3 
Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling 
offentliggøres følgende dokumenter på 
Finansforbundet i Danske Banks hjemmeside: 

4.3 
Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling 
offentliggøres følgende dokumenter på Finansforbundet 
i Danske Banks hjemmeside: 

Indsættelse af ordet ”eventuelle” har til formål 

at præcisere, at kredsbestyrelsen ikke er 

forpligtet til at opstille kandidater 
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 dagsorden med samtlige indkomne forslag samt 
kandidatforslag jf. 4.13 og bestyrelsens 
kandidatforslag 

 regnskab for det seneste regnskabsår 

 de af repræsentantskabet foreløbige godkendte 
regnskaber  

 budgetorientering for den kommende periode. 

 dagsorden med samtlige indkomne forslag samt 
kandidatforslag jf. 4.13 og bestyrelsens 
eventuelle kandidatforslag 

 regnskab for det seneste regnskabsår 

 de af repræsentantskabet foreløbige godkendte 
regnskaber  

 budgetorientering for den kommende periode. 

4.4, afsnit 9 

Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde og kan 

ikke overdrages til andre 

4.4, afsnit 9 

Stemmeretten udøves ved personlig deltagelse og kan 

ikke overdrages til andre. 

Ændringen fra ”personligt fremmøde” til 

”personlig deltagelse” har til formål at give 

mulighed for afholdelse af digital afvikling af 

generalforsamlingen. 

 4.5 nye afsnit 

Generalforsamlingen afholdes fysisk. 

 

Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af 

generalforsamlingen, hvis særlige hensyn taler herfor. 

Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan 

afvikles på betryggende vis, herunder således at 

fysiske/digitale delegerede/deltagere gives lige adgang 

til at ytre sig samt deltage i fortrolige afstemninger.  

 

Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge 

myndighedskrav eller lignende ekstraordinære 

omstændigheder, kan bestyrelsen efter dennes rimelige 

skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes 

elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde.  

 

Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan 

afvikles på betryggende vis, herunder således at 

De nye bestemmelser giver mulighed for 

afholdelse af digital generalforsamling med de 

begrænsninger, der fremgår af Finansforbundets 

standardvedtægter. 

 

Standardvedtægterne giver kun mulighed for 

afholdelse af generalforsamlinger som 

hybridmøder undtaget i force majeure lignende 

situationer. 
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delegerede/deltagere gives adgang til at ytre sig og 

deltage i fortrolige afstemninger.  

 

Bestyrelsen kan beslutte, at dirigenten, formandskabet 

og eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder fysisk 

sammen, hvis det vurderes at være fornødent for en 

forsvarlig afvikling af generalforsamlingen. 

5.1 
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal 
indeholde mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Godkendelse af forretningsorden for 
generalforsamlingen 

 Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 
Danske Banks virksomhed siden seneste 
ordinære generalforsamling 

 Orientering om Finansforbundets virksomhed 
 Forelæggelse af de reviderede regnskaber til 

godkendelse og decharge 

 Indkomne forslag 
 Valg 

o Formand 
o 9 bestyrelsesmedlemmer 
o 3 bestyrelsessuppleanter 
o 2 interne revisorer 
o 2 interne revisorsuppleanter 
o Statsautoriseret revisor 

 Eventuelt 
 

5.1.  
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal 
indeholde mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Godkendelse af forretningsorden for 
generalforsamlingen 

 Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 
Danske Banks virksomhed siden seneste 
ordinære generalforsamling 

 Orientering om Finansforbundets virksomhed 
 Forelæggelse af de reviderede regnskaber til 

godkendelse og decharge 

 Forelæggelse af budget til orientering 
 Indkomne forslag 

 Valg 
o Formand 
o 9 bestyrelsesmedlemmer 
o 3 bestyrelsessuppleanter 
o 2 interne revisorer 
o 2 interne revisorsuppleanter 
o Statsautoriseret revisor 

 Eventuelt 
 

Som nyt fast punkt til dagsordenen er føjet: 

Forelæggelse af budget til orientering. Budgettet 
vil så vidt muligt dække perioden frem til 
førstkommende ordinære 
repræsentantskabsmøde og som minimum 
indeværende år. 
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8.2. 

Repræsentantskabet er en delegeretforsamling, og de 

delegerede er Finansforbundet i Danske Banks 

tillidsrepræsentanter. 

 

8.2. 

Repræsentantskabet er en delegeretforsamling, og de 

delegerede er Finansforbundet i Danske Banks 

tillidsrepræsentanter. 

 

Repræsentantskabsmødet kan afholdes som såvel fysisk 
som digitalt. 

Bestemmelsen giver mulighed for ren digital 
afholdelse af repræsentantskabsmøder. 
Finansforbundets standardvedtægter indeholder 
ikke regler for afholdelse af 
repræsentantskabsmøder, hvorfor der ikke 
gælder de samme begrænsninger som ved 
digitale generalforsamlinger. 

8.4.  

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde med mindst 4 

ugers varsel via mail til tillidsrepræsentanterne.  

 

8.4  

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde med mindst 5 

ugers varsel via mail til tillidsrepræsentanterne. 

 

Frist for indkaldelse til repræsentantskabsmøde 

er flyttet for at give kandidater mulighed for at 

stille op før opstillingsfristen, som er 4 uger før 

repræsentantskabsmødet. 

8.5.  

Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet 

offentliggøres: 

 dagsorden 

 regnskab for det seneste regnskabsår  
 orientering om budget for den kommende 

periode 
 

8..5  

Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet 

offentliggøres: 

 dagsorden 

 regnskab for det seneste regnskabsår  
 orientering om budget for den kommende 

periode 

 eventuelt opstillede kandidater til ledige poster 

Hvis der foretages suppleringsvalg ved et 

repræsentantskabsmøde, bliver de eventuelt 

opstillede kandidater, Jfr. den nye bestemmelse i 

pkt. 8.6, offentliggjort 2 uger før 

repræsentantskabsmødet. 

 8.6 ny tekst 

Opstilling af kandidater sker ved indsendelse af skriftligt 

forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 

uger før repræsentantskabsmødet.  

 

 Hvis der, ved udløb af fristen for opstilling som 
kandidat, ikke er indkommet et antal kandidater, 
der mindst svarer til det manglende antal, kan 
medlemmer stille op til valg til disse poster efter 
fristens udløb. 

Ny regel, der betyder at kandidater, som 

udgangspunkt skal melde deres kandidatur 

inden repræsentantskabsmødet.  

Dette er for at opstilling af kandidater til ledige 

poster sker på samme præmisser ved 

repræsentantskabsmøder som ved 

generalforsamlinger 
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8.8.  

Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde og kan 

ikke overdrages til andre. 

8.8  

Stemmeretten udøves ved personlig deltagelse og kan 

ikke overdrages til andre. 

Ændringen fra ”personligt fremmøde” til 

”personlig deltagelse” har til formål at give 

mulighed for digital afvikling af 

repræsentantskabsmødet. 

8.12.  

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indeholde 

mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden for 

repræsentantskabsmødet 

3. Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 

Danske Banks virke i det forløbne år samt en 

debat om Finansforbundet i Danske Banks 

arbejde i den kommende periode 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 

foreløbig godkendelse og decharge 

5. Eventuelt 

 

8.12.  

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indeholde 

mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden for 

repræsentantskabsmødet 

3. Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 

Danske Banks virke i det forløbne år samt en 

debat om Finansforbundet i Danske Banks 

arbejde i den kommende periode 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 

foreløbig godkendelse og decharge 

5. Forelæggelse af budget til orientering 

6. Eventuel afholdelse af suppleringsvalg jfr. 8.6 

7. Eventuelt 

 

Som nyt fast punkt til dagsordenen er føjet: 

Forelæggelse af budget til orientering og 

Eventuel afholdelse af suppleringsvalg jfr. 8.6 

 

 

 


