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Vedtægter for Finansforbundet Kreds Øst                                                  

 

§ 1 Kredsens navn 
 
Kredsens navn er Finansforbundet Kreds Øst. Den udgør en finanskreds af Finansforbundet i henhold til 
denne organisations vedtægter. 
 
Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune. 
 
§ 2 Formål 
 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser. 
 
§ 3 Medlemmerne 
 
Stk. 1 
Som medlem kan optages enhver ansat, der er beskæftiget i virksomheder inden for det finansielle område, 
hvis nationale hovedkontor(koncern) ligger indenfor kredsens organisationsområde, der omfatter Region 
Sjælland, Region Hovedstaden samt Færøerne og Grønland, bortset fra medarbejdere ansat i virksomhe-
der/koncerner, der er omfattet af virksomhedskredse eller Finansforbundet Assurandørerne 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 finan-
sielle område, optages som medlemmer. 
 
Kredsens organisationsområde kan ændres af Finansforbundets landsmøde. 
 
Stk. 2  
I tilfælde af arbejdsløshed kan medlemskab bibeholdes med stemmeret, men uden valgbarhed. Pensionister 
og efterlønsmodtagere kan bibeholde medlemskab uden stemmeret og valgbarhed. Øvrige medlemmer er 
valgbare og kan have stemmeret.  
 
Det bør tilstræbes, at alle der opstiller til valg som formand eller bestyrelsesmedlem, er fagligt aktiv som til-
lidsmandtillidsrepræsentant i egen virksomhed. 
 
Stk. 3 
Indmeldelse i kredsen sker ved indmeldelse i Finansforbundet. 
 
§ 4 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1 
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
 
Stk. 2 
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 5 ugers varsel via Finansforbundets medlemsblad 
samt kredsens hjemmeside. Kredsens tillidsmændtillidsrepræsentanter indkaldes ved særskilt brev eller e-
mail. 
 
Stk. 3 
Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag til valg og andre 
forslag, der indsendes efter dette tidspunkt, kan ikke behandles på generalforsamlingen. 

 
Stk. 4 
Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres regnskab og dagsorden med samtlige indkomne for-
slag, samt foreslåede kandidater til valgene, på kredsens hjemmeside. 
 
Stk. 5 
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Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller senest 4 uger efter det 
tidspunkt, hvor mindst 10 % af medlemmerne eller 25 % af de delegerede over for bestyrelsen skriftligt an-
moder herom med angivelse af emne. 
 
Stk. 6 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel bilagt dagsorden og angivelse af for-
slag, der skal behandles. Indkaldelsen sendes til de delegerede og alle på det tidspunkt registrerede ar-
bejdsledige pr. e-mail eller brev og offentliggøres samtidig på kredsens hjemmeside. 
 
Stk. 7 
Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. 
 
De delegerede vælges forud for hver ordinær generalforsamling. 
 
Hver virksomhed/koncern kan lade sig repræsentere af en delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer. Bereg-
ningsgrundlaget er registrerede medlemmer i Finansforbundet, opgjort i forbindelse med udtræk til kontin-
gentopkrævning pr. 1. januar det år, den ordinære generalforsamling afholdes. 
 
Pladserne som delegerede tildeles forlods de i virksomheden/koncernen valgte tillidsmændtillidsrepræsen-
tanter, medens de resterende delegerede vælges/udpeges blandt virksomhedens/koncernens øvrige med-
lemmer. 
 
Valg af delegerede gælder frem til det følgende års ordinære generalforsamling. Det er en forudsætning for 
at være delegeret, at man på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er ansat i den virksomhed/kon-
cern, hvorfra man er valgt/udpeget som delegeret. Hvis antallet af tillidsmændtillidsrepræsentanter i en virk-
somhed/koncern stiger efter valget er foretaget, men før den pågældende generalforsamling afholdes, over-
går den/de sidst/e valgte delegerede, der ikke er tillidsmændtillidsrepræsentanter, til at være suppleant/er. 
Hvis antallet af tillidsmændtillidsrepræsentanter falder, kan der foretages suppleringsvalg af delegerede. 
 
Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde og kan ikke overdrages til andre. 
 
Virksomhedens/koncernens faglige repræsentant(er) er ansvarlig for, at der foretages valg/udpegning af de-
legerede, samt suppleanter ved forfald. I virksomheder/koncerner, hvor der ikke er valgt tillidsmændtillidsre-
præsentanter, har medlemmerne ansvaret for, at der foretages valg. 
 
Valg af delegerede og suppleanter indberettes til kredsens bestyrelse senest 4 uger før den ordinære gene-
ralforsamling.  
 
Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal eventuelle ændrede eller supplerende valg af dele-
gerede og suppleanter indberettes senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og eventuelle ekstraor-
dinære generalforsamlinger, via Finansforbundets medlemsblad. Af og blandt de fremmødte ledige vælges 
der ½ time før generalforsamlingen begynder et antal delegerede svarende til 1 delegeret pr. 30 ledige, pr. 1. 
januar. Det er en forudsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågæl-
dende generalforsamling er arbejdsledig. Valget gælder kun for denne generalforsamling.  
 
Stk. 8 
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke delegerede har taleret, men ikke stemmeret. 
Foruden de delegerede fra virksomhederne er medlemmer af kredsbestyrelsen delegerede med stemmeret. 
 
NYT Stk. 9 
Generalforsamlingen afvikles fysisk. 
 
Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af generalforsamlingen, hvis særlige hensyn taler her-
for. Kredsbestyrelsen 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 af myndighedskrav eller lignende ekstraordinære 
omstændigheder, kan kredsbestyrelsen efter dennes rimelige skøn beslutte, at generalforsamlingen afholdes 
elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Kredsbestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan afvik-
les på betryggende vis, herunder således at delegerede/deltagere gives adgang til at ytre sig og deltage i 
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fortrolige afstemninger. Kredsbestyrelsen kan beslutte at dirigenten, formandskabet og eventuelt øvrige be-
styrelsesmedlemmer sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at være fornødent for en forsvarlig afvikling af 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 109 
Generalforsamlingen vælger kredsens formand for en 2-årig periode i lige år.  
 
Ved valg af formand afgøres valg mellem 2 kandidater ved almindelig stemmeflerhed. Ved valg mellem flere 
end 2 kandidater er valget afgjort, hvis en kandidat opnår mere end 50% af de afgivne stemmer. Hvis ingen 
kandidat opnår mere end 50% af de afgivne stemmer, fravælges kandidaten med færrest stemmer, og valg-
handlingen gentages blandt resten, indtil foranstående betingelse er opfyldt. I tilfælde af stemmelighed an-
vendes lodtrækning. 
 
Afgår formanden i løbet af perioden, indtræder en af næstformændene efter bestyrelsens valg på forman-
dens plads indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny formand. Hvis et sådant 
valg sker i et ulige år, gælder valget alene for ét år. 
 
Stk. 110 
Generalforsamlingen vælger ud over formanden indtil 14 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen gælder 
for en 2-årig periode, idet der hvert år afgår indtil 7 bestyrelsesmedlemmer efter tur. Afgår et bestyrelses-
medlem i sin valgperiode, indtræder suppleanterne, i det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode, i den 
rækkefølge, de er valgt, dog med respekt af princippet i stk. 12. Der vælges alene suppleanter når der er en 
fuldtallig bestyrelse.  
 
Stk. 121 
Hvis der ved valg til bestyrelsen opstilles flere kandidater end der skal vælges, er de 7 kandidater, der opnår 
flest stemmer, valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
 
De der ikke bliver valgt, er automatisk med i valget til suppleant, hvis de ønsker dette. 
 
Stk. 132 
Ingen virksomhed/koncern kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end 2 medlemmer.  
 
Hvis der er to bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed, tilstræbes det, at disse er på valg forskudt af 
hinanden 
 
Resterende kandidater kan stille op til suppleantvalget. 
 
Stk. 143 
Er der opstillet flere kandidater end der skal vælges, skal der foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg, 
hvor der skal vælges mere end én, skal hver delegeret afgive én stemme på så mange kandidater, som skal 
vælges. Stemmesedler, der indeholder færre stemmer, er ugyldige. 
 
Hvis der er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, eller færre, og det har betydning, i hvilken række-
følge kandidaterne er valgt, skal der stemmes på én mindre end det antal, der skal vælges. 
 
Stk. 154 
De generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer kan ikke komme fra samme virksomhed/koncern. 
 
Stk. 165 
Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 176 
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 Finansforbundet  
     5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge samt fremlæggelse af 

budget for det kommende år 
 6.  Indkomne forslag 

a. Fra bestyrelsen 
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b. Fra medlemmerne 
  7.  Valg af 

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

 8.  Eventuelt 
 
Stk. 187 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, når vedtægterne ikke foreskriver an-
det. 
 
§ 5 Bestyrelsen 
 
Stk. 1 
Bestyrelsen er mellem 2 generalforsamlinger kredsens øverste ledelse. 
 
Stk. 2 
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med én til to næstformænd og en kasserer. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrel-
sesmedlemmerne inklusive formanden (eller i dennes fravær en af næstformændene) er til stede. 
 
Stk. 4 
Bestyrelsen udpeger landsmødedelegerede, medlemmer til repræsentantskabet samt hovedbestyrelses-
medlemmer til Finansforbundet. 
 

Stk. 5 

Såfremt der på den ordinære generalforsamling ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, er bestyrelsen i pe-
rioden mellem to generalforsamlinger, berettiget til at konstituere/udpege medlemmer for at supplere besty-
relsen op til en fuldtallig bestyrelse. Konstituerede/udpegede medlemmer vælges på førstkommende gene-
ralforsamling også selvom antallet herved overstiger det i § 4, stk. 16, 6b nævnte antal på ”indtil 7 bestyrel-
sesmedlemmer for 2 år”. 
 
§ 6 Midler 
 
Stk. 1 
Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse. 
 
Stk. 2 
I sin forretningsorden fastlægger bestyrelsen regler for, hvem der kan tegne kredsen. 
 
Stk. 3 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Stk. 4 
For kredsens forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Ingen af kredsens medlemmer 
har andel i eller krav på kredsens formue, ligesom de ikke hæfter for kredsens gæld. 
 
§ 7 Revision 
 
Stk. 1 
Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles de generalforsamlingsvalgte kritiske reviso-
rer, der foretager en kritisk revision. Regnskabet returneres til kredsformanden senest 2 uger efter modtagel-
sen. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres tillige af en ekstern revisor, der vælges af kredsbestyrelsen. Revisor skal være stats-
autoriseret eller registreret revisor. 
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§ 8 Urafstemning 
 
Stk. 1 
Bestyrelsen er bemyndiget til, når særlige vigtige afgørelser måtte gøre det ønskeligt, at foretage bindende 
urafstemning blandt samtlige medlemmer, og er pligtig hertil, når mindst halvdelen af de fremmødte delege-
rede rejser krav herom på en generalforsamling. 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen fastsætter selv proceduren for den bindende urafstemning. 
 
§ 9 Vedtægtsændringer 
 
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen eller urafstemnin-
gen afgivne stemmer er for forslaget. 
 
Ændringer der ligger uden for Finansforbundet standard vedtægter for kredse skal godkendes af Finansfor-
bundets hovedbestyrelse for at være gyldige. 
 
§ 10 Sammenslutning med andre kredse 
 
Forslag til beslutning om sammenslutning af kredsen, eller dele af kredsen, med andre kredse, vedtages på 
generalforsamlingen, og endelig godkendelse sker på det førstkommende landsmøde i Finansforbundet. 
 
§ 11 Fusionsbestemmelse 
 
I forbindelse med en fusion mellem virksomheder/koncerner og/eller et virksomheds-/koncernopkøb af en 
anden virksomhed/koncern og lignende situationer, skal der optages drøftelser mellem de berørte faglige 
repræsentanter og kredse om de fremtidige organisatoriske forhold. Disse drøftelser tager udgangspunkt i et 
princip om ligeværdighed mellem parterne. Drøftelserne følger under hele processen dette ligeværdsprincip, 
og skal i øvrigt ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. 
 
Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af hovedbestyrelsen udpeges en repræsentant, som kan rådgive 
parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke ændres ved parternes aftalefrihed. 
 
Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i 
overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter. 
 
§ 12 Opløsning af kredsen 
 
Stk. 1 
Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalfor-
samling er for forslaget, og når mindst ¾ af samtlige afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning har 
stemt for opløsningen. 
 
Stk. 2 
I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af kredsens mid-
ler. 
 
 
Vedtaget på Generalforsamlingen den 27. marts16. april 2021 2020 
 
 
 
 


