
 
 

VEDTÆGTER 
 
 

 
 
FINANSFORBUNDET SYDBANK KREDS 
 
 
 
 
  



§ 1. Kredsens navn og hjemsted 
 
Stk. 1:  
Kredsens navn er Finansforbundet Sydbank Kreds. Den udgør en 
kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtæg-
ter. 

 

Stk. 2:  
Kredsens hjemsted er Aabenraa Kommune. 
 
 
§ 2. Formål 
 
Kredsens formål er at være en del af Finansforbundets decentrale virk-

somhed. Kredsen samler finansforbundsmedlemmerne i Sydbank vare-

tager deres interesser direkte og ved at arbejde aktivt med forbundets 

centralt prioriterede indsatsområder. 

 

§ 3. Medlemmer 
 

Stk. 1:  

Medlemmerne er medlemmer af Finansforbundet og derigennem til- 

knyttet Finansforbundet Sydbank Kreds og er omfattet Finansforbun- 

dets til enhver tid gældende regler. 

 

Stk. 2: 

Som medlem kan optages enhver ansat i virksomheder i Sydbank 

koncernen.  

 
Stk. 3:  

Kredsens organisationsområde fastsættes af Finansforbundets lands- 

møde. 
 

 

§ 4. Generalforsamlingen 
 

Stk. 1:  

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige år inden udgangen af 

maj måned. 

 

 



 

Stk. 2:   

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel  

ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside, på Sydbanks intranet   

samt annoncering i Finansforbundets medlemsblad. Forslag til valg og 

andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam-

ling, skal skriftligt være kredsen i hænde senest 4 uger før generalfor-

samlingen. Senest 2 uger før afholdelsen offentliggøres dagsorden, 

regnskab samt indkomne forslag på kredsens hjemmeside samt på 

Sydbanks intranet. Tilmelding til generalforsamling foretages på kred-

sens hjemmeside eller skriftligt til kredsen. 

Stk. 3: 

Digital generalforsamling 

Generalforsamlingen afvikles som udgangspunkt fysisk. 

Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af generalforsamlin-

gen, hvis særlige hensyn taler herfor. Kredsbestyrelsen skal sikre, at gene-

ralforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, således at både fysiske 

og digitale deltagere gives lige adgang til at ytre sig samt deltage i fortro-

lige afstemninger. 

Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge af myndigheds-

krav eller lignende ekstraordinære omstændigheder, kan kredsbestyrelsen 

efter dennes rimelige skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes elek-

tronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Kredsbestyrelsen skal sikre, at 

generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, således at deltagere 

gives adgang til at ytre sig og deltage i fortrolige afstemninger. 

Kredsbestyrelsen kan beslutte at dirigenten, formandskabet og eventuelt 

øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at 

være fornødent for en forsvarlig afvikling af generalforsamlingen. 

 

Stk. 4:  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde  

følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3.  Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i den 



forgangne periode, herunder orientering om arbejdet i den 

centrale del af forbundet. 

4. Forelæggelse og godkendelse af de i den forgangne periode  
     reviderede regnskaber   

5. Indkomne forslag 

6. Valg af: 

a. Formand hvert 4. år første gang i 2017 

b. Bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 7 

c. Suppleanter for disse, jf. § 4, stk. 7 

d. Revisorer, jf. § 4, stk. 7 

e. Revisorsuppleant, jf. § 4, stk. 7 

f. Generalforsamlingsvalgte medlemmer til samarbejdsud-

valget jf. § 4, stk. 8 

g. Suppleanter for generalforsamlingsvalgte medlemmer 

til samarbejdsudvalget jf. § 4, stk. 8 

7. Eventuelt 
 
 

Stk. 5: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det  

nødvendigt, eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 1/3 af  

bestyrelsen eller mindst 1/10 af medlemmerne overfor bestyrelsen  

skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsordensforslag. 

 

Stk. 6:  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers  

varsel ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside samt på Sydbanks 

intranet med angivelse af dagsorden samt indkomne forslag. Indkaldel-

sen gælder for aktive, hvilende, ledige og passive medlemmer. 

 

Stk. 7:  

Kredsens generalforsamling er åben for alle medlemmer. Alle medlem- 

mer har taleret. Aktive og hvilende medlemmer har stemmeret. Der kan  

stemmes ved fuldmagt, dog maksimalt 2 fuldmagter pr. fremmødt stem-

meberettiget medlem. Fuldmagten giver fuldmagtshaver ubetinget 

stemmeret på generalforsamlingen. Aktive og hvilende medlemmer 

skal, for at få stemmeret på generalforsamlingen, have tilmeldt sig via 

kredsens hjemmeside, således at tilmeldingerne er Finansforbundet 

Sydbank Kreds i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afhol-



delse, dette gælder ligeledes for stemmeret via fuldmagt. Generalfor-

samlingens beslutninger træffes ved simpel majoritet af de afgivne 

stemmer, når vedtægterne ikke foreskriver andet. 
 

Stk. 8:  

Generalforsamlingen vælger hvert fjerde år første gang i 2017, 3 besty- 

relsesmedlemmer for en 4-årig periode.  Generalforsamlingen vælger  

hvert fjerde år første gang i 2019 4 bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig 

periode. 

Generalforsamlingen vælger ved den ordinære generalforsamling, før-

ste gang i 2017, 3 suppleanter for en 2-årig periode. Fratræder et be-

styrelsesmedlem i perioden, indtræder 1. suppleanten. Suppleanternes 

rækkefølge kan enten være afgjort ved afstemning eller, med general-

forsamlingens godkendelse, være aftalt mellem suppleanterne indbyr-

des. Såfremt der ingen valgte suppleanter er, har Finansforbundet Syd-

bank Kreds mulighed for at selvsupplere. Suppleanten indtræder for re-

sten af det fratrædende medlems valgperiode.  

Generalforsamlingen vælger hvert andet år, 1 revisor for en 4- årig peri-
ode således, at der altid er to revisorer. Der vælges ved den ordinære 
generalforsamling en revisorsuppleant for en 2-årig periode. Indtræder 
en revisorsuppleant som revisor, gælder det for den resterende valgpe-
riode. 

 

Stk. 9: 

Generalforsamlingen vælger ved den ordinære generalforsamling 2  

medlemmer til samarbejdsudvalget for en 2-årig periode. Generalfor- 

samlingen vælger endvidere ved den ordinære generalforsamling 2  

suppleanter for en 2-årig periode. Fratræder en af de generalforsam- 

lingsvalgte i valgperioden, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten ind-

træder for resten af det fratrædende medlems valgperiode. 

 

Stk. 10:  

Den til enhver tid siddende bestyrelse udpeger landsmødedelegerede 

efter reglerne i Finansforbundets vedtægter. Udpegning finder sted først 

blandt kredsbestyrelsesmedlemmer, derefter blandt suppleanter til 

kredsbestyrelsen og endelig blandt tillidsvalgte. 

 

 

 



§ 5. Bestyrelsen 
 

Stk. 1:  

Bestyrelsen er mellem 2 generalforsamlinger kredsens øverste ledelse.  

 

Stk. 2:  

Bestyrelsen konstituerer sig med op til 2 næstformænd, kommunikati- 

onskoordinator og økonomikoordinator. Konstitueringen finder sted se- 

nest en uge efter generalforsamlingen. 

 

Stk. 3: 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdyg- 

tig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 
Stk. 4:  
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

Stk. 5:  

Bestyrelsen vælger kredsens repræsentanter til Finansforbundets re- 

præsentantskab, efter reglerne i Finansforbundets vedtægter. 

 
Stk. 6: 

Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller mindst 1/3 af medlem-

merne af bestyrelsen ønsker det. 

 
§ 6. Midler 
 
Stk. 1:  

Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse.  

Køb, pantsætning eller realisation af fast ejendom, optagelse af lån eller 

lignende dispositioner kan kun ske efter forudgående godkendelse af 

en generalforsamling. Vedtagelse heraf kræver, at mindst 2/3 af de af-

givne stemmer er for dispositionen. 

 

Stk. 2:  
Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 3:  
Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles senest 



1. februar revisorerne, som foretager en kritisk gennemgang af regn-

skabet, og inden 15. februar tilstilles det bestyrelsen i revideret stand. 
 

 

§ 7. Urafstemning 
 

Bestyrelsen er bemyndiget til, når særligt vigtige afgørelser gør det øn-

skeligt, at lade foretage skriftlig afstemning/urafstemning – blandt samt-

lige medlemmer. Bestyrelsen er pligtig hertil, når mindst 1/3 af de stem-

meberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. 

  

§ 8. Vedtægtsændringer 
 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de af-
givne stemmer på en generalforsamling er for forslaget. Ændringer, der 
ligger uden for Finansforbundets standardvedtægter for kredse skal 
godkendes af Finansforbundets hovedbestyrelse for at være gyldige. 

 
 

§ 9. Sammenslutning med andre kredse 
 

Forslag om sammenslutning af Finansforbundet Sydbank Kreds med 

andre foreninger/kredse skal forelægges en generalforsamling. Vedta-

ger generalforsamlingen forslaget med simpel stemmeflerhed, udsen-

des forslaget til urafstemning blandt samtlige medlemmer og er vedta-

get, såfremt 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 
Sammenslutning med andre kredse kræver godkendelse af Finansfor-
bundets landsmøde. 

 

 

§ 10. Ændringer i kredsstrukturen 

 

Såfremt der sker ændringer i kredsens struktur, der medfører, at med-

lemmer overføres til andre kredse, overføres et beløb til respektive 

kredse i henhold til aftale herom mellem kredsene. 

 

Medfører ændringen, at samtlige medlemmer overføres til et andet 

kredsområde, overføres samtlige økonomiske midler til respektive 

kreds. 

 



Ændringer i kredsens struktur kan alene ske efter bestemmelserne i Fi-

nansforbundets vedtægter. 

 

 

§ 11.  Fusionsbestemmelser 

 

I forbindelse med virksomhedsfusion og eller virksomhedsopkøb af 

en anden virksomhed eller lignende situationer, skal der optages drøf-

telser mellem denne virksomheds faglige repræsentant og Finansfor-

bundet Sydbank Kreds om de fremtidige organisatoriske forhold. Drøf-

telserne tager udgangspunkt i et princip om ligeværdighed mellem par-

terne og skal i øvrigt ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets 

værdigrundlag. 

 

Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af Finansforbundets hoved-

bestyrelse udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under 

drøftelserne. Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enig-

hed, kan Finansforbundets hovedbestyrelse træffe afgørelse i sagen i 

overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter. 
 
 

§ 12. Opløsning 

 

Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages, når 2/3 af de af-

givne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst 

3/4 af samtlige afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning har 

stemt for opløsningen. 

 

Kredsen kan kun opløses efter beslutning på Finansforbundets lands-

møde. Medmindre andet er vedtaget af landsmødet, træffer den oplø-

sende generalforsamling beslutning om midlernes anvendelse. 



 


