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Vedtægtsændringsforslag generalforsamling 2021 

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:  

1) I § 3, stk. 1 foreslås ”Assurandørkredsen” ændret til ”Finansforbundet 

Assurandørerne”. Baggrund – Navneændring 

 

2) Generel ændring af ”Tillidsmand” til ”Tillidsrepræsentant”. Baggrund: 

Navneændring foretaget på Finansforbundets Landsmøde 2020 

 

3) Indsættelse af nyt stk. 9 i § 4 under Generalforsamling vedr. mulighed 

for afholdelse af digital generalforsamling. Baggrund: På Finansforbun-

dets Landsmøde 2020 besluttedes det, at der gives mulighed for kred-

sen til at ændre vedtægterne – så der er mulighed for afholdelse af digi-

tale generalforsamlinger, når forholdene nødvendiggør det. Bestyrelsen 

vil gerne have denne mulighed indføjet i vedtægterne, bl.a. henset til at 

vi nu er i gang med den anden digitale generalforsamling. Det er en 

mulighed som bestyrelsen kun vil anvende når der ikke er andre mulig-

heder. Selve forslaget fremgår nedenfor i sin fulde ordlyd. 

 

4) Der vil være konsekvensrettelser i §4 efter der indsættes nyt stk. 9, så-

ledes nuværende stk. 9 bliver stk. 10 o.s.v. 

 

5) Samtlige rettelsesforslag fremgår ligeledes i vedlagte udgave af Kred-

sens vedtægter. 

      

Det fulde forslag vedr. ny §9, stk. 4 fremgår her: 

Stk. 4. Generalforsamlingen afvikles fysisk.  

Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af generalforsamlingen, 

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

lingen kan afvikles på betryggende vis, herunder således at fysiske/digitale 
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delegerede/deltagere gives lige adgang til at ytre sig samt deltage i fortrolige af-

stemninger.  

Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge af myndighedskrav el-

ler lignende ekstraordinære omstændigheder, kan kredsbestyrelsen efter den-

nes rimelige skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk uden 

adgang til fysisk fremmøde. Kredsbestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen 

kan afvikles på betryggende vis, herunder således at delegerede/deltagere gi-

ves adgang til at ytre sig og deltage i fortrolige afstemninger. Kredsbestyrelsen 

kan beslutte at dirigenten, formandskabet og eventuelt øvrige bestyrelsesmed-

lemmer sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at være fornødent for en for-

svarlig afvikling af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


