
Forslag til vedtægtsændringer Finansforbundet Sydbank Kreds        

                                      

Nuværende bestemmelse  Forslag til ny bestemmelse  Bemærkninger  

§ 4. Stk. 1. Generalforsamlingen 

Kredsens øverste myndighed er 

generalforsamlingen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert andet år i 

ulige år inden udgangen af marts måned. 

§ 4. Stk. 1. Generalforsamlingen 

Kredsens øverste myndighed er 

generalforsamlingen. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige år 

inden udgangen af maj måned. 

 

Af hensyn til at kunne placere 

generalforsamlingen på en hverdagsaften før 

TV-seminaret foreslås en ændring fra marts til 

senest udgangen af maj måned.   

 Ny bestemmelse  

§ 4. Stk. 3. Digital generalforsamling 

Generalforsamlingen afvikles som udgangspunkt 
fysisk.  

 

Der kan dog gives mulighed for delvis digital 

afvikling af generalforsamlingen, hvis særlige 

hensyn taler herfor. Kredsbestyrelsen skal sikre, at 

generalforsamlingen kan afvikles på betryggende 

vis, således at både fysiske og digitale 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 

 

Bestemmelsen blev vedtaget på 

Finansforbundets landsmøde 2020. 

Bestemmelsen gør det muligt for 

kredsbestyrelsen at afholde generalforsamlingen 

digitalt. Det er bl.a. nødvendigt i forbindelse med 

Covid 19, men også inspireret af drøftelser med 

de tillidsvalgte i 2020, hvor de lagde vægt på 

fleksible muligheder for digital deltagelse 

gennem at samles i mindre grupper (f.eks. 

områdevis), eller fra privaten som supplement til 

at deltage fysisk, hvorved kredsen kunne opnå 

en større deltagerskare. 

 



elektronisk 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. 

  Som følge af ovenstående ændres § 4, stk. 3 til 

§ 4, stk. 4. osv. 

§ 5. Stk. 2. Bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerer sig med op til 2 

næstformænd, sekretær og kasserer.  

§ 5. Stk. 2. Bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerer sig med op til 2 

næstformænd, og som minimum med 

kommunikationskoordinator og økonomikoordinator. 

Konstitueringen finder sted senest en uge efter 

generalforsamlingen.  

 

 

Præcisering i forhold til hvornår konstitueringen 

finder sted. Samt konsekvensrettelse i forhold til 

praksis og nugældende stillingsbetegnelser.  

 


