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VEDTÆGTSÆNDRING 2019 

Herved kredsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 

den 5. april 2019 

Rød tekst er tilføjelser 

Rød gennemstreget tekst slettes 

_______________________________________________________________ 

§ 1. Kredsens navn er Finansforbundet Kreds Øst. Den udgør en finanskreds af 

Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.  

§ 3. Som medlem kan optages enhver ansat, der er beskæftiget i virksomheder 

inden for den det finansielle område sektor, hvis nationale hovedkontor(koncern) 

ligger inden for kredsens organisationsområde, der omfatter Region Sjælland, 

Region Hovedstaden samt Færøerne og Grønland, bortset fra medarbejdere 

ansat i virksomheder/ koncerner, der er omfattet af virksomhedskredse eller 

Assurandør Kredsen.   

Derudover kan optages medarbejdere ansat i andre virksomheder/ koncerner, 

som efter Finansforbundets beslutning er henført til kredsens 

organisationsområde. Endvidere kan ledige, med tilknytning til det finansielle 

område, optages som medlemmer.  

Kredsens organisationsområde kan ændres af Finansforbundets landsmøde.  

 
§ 4 Generalforsamling 
Stk. 12. Ingen virksomhed/ koncern kan være repræsenteret i bestyrelsen og af 
valgte kritiske revisorer, med mere end 2 medlemmer. Hvis der er mere end 2 

kandidater fra en virksomhed/ koncern, afgør medlemmerne i virksomheden/ 
koncernen, hvem der er de 2 kandidater. Kandidater til bestyrelsen vil have 
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forrang frem for kritiske revisorer. Det er heller ikke muligt at vælge kritiske 
revisorer fra samme virksomhed, som den, kassereren kommer fra. Ved nyvalg 
af kasserer kan valgte kritiske revisorer sidde valgperioden ud, også selvom der 
måtte blive sammenfald på virksomhed, man er ansat i. 

 
Resterende kandidater kan stille op til suppleantvalget.  
 
Stk. 14. De generalforsamlingsvalgte kritiske interne revisorer kan ikke komme  
fra samme virksomhed/ koncern. 
 
 

Stk. 16. 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 det forløbne år  

4. Orientering om arbejdet i den centrale del af Finansforbundets virksomhed i 
det forløbne år  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge samt 
fremlæggelse af budget for det kommende år  
6. Indkomne forslag  

• Fra bestyrelsen  
• Fra medlemmerne  

7. Valg af  

• Formand (i lige år)  
• b. Indtil 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
• c. Indtil 7 bestyrelsessuppleanter for 1 år  
• d. 2 kritiske interne revisorer for 1 år  
• e. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år  

8. Eventuelt 
 

 
 

REVISION  
§ 7. Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles de 
generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer, der foretager en kritisk revision. 
Regnskabet returneres til kredsformanden senest 2 uger efter modtagelsen. 
 

 
 
 


