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Vedtægtsændringsforslag – stillet af Kredsbestyrelsen 

 

Bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst foreslår 3 ændringer i Kredsens ved-
tægter og de beskrives her:  

 

Ændring af §4, stk. 4 - Skriftlig beretning 

For nuværende er det ikke anført i Kredsens vedtægter hvornår og hvorledes 
den ”Skriftlige beregning” offentliggøres og det foreslås løst ved ændring af §4, 
stk. 4, således at den Skriftlig beretning offentliggøres senest 2 uger før gene-
ralforsamlingen på Kredsens hjemmeside 

§4, stk. 4 foreslås derfor ændre således: 

Stk. 4 

Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres skriftlig beretning, regnskab 
og dagsorden med samtlige indkomne forslag, samt foreslåede kandidater til val-
gene, på kredsens hjemmeside. 

 

Ændring af §4. stk. 7 – 3. afsnit – Udpegning af delegerede 

Det er nu således, at der udpeges 1 delegeret pr. påbegyndt 30 medlemmer, 
hvilket foreslås ændre til at der skal være minimum 10 medlemmer i en virk-
somhed før det udløser den første delegerede, dog vil en valgt/udpeget tillidsre-
præsentant i en virksomhed med under 10 medlemmer automatisk blive udpe-
get som delegeret. 

Baggrunden for ændringsforslaget er primært af administrativ karakter, idet der i 
2023 vil være mulighed for ca. 480 delegerede excl. delegerede for de ledige. 
Det er mange delegerede at skulle håndtere i forbindelse med tilmelding til ge-
neralforsamlingen og ikke mindst i forbindelse med afviklingen. Med ændrings-
forslag vil antallet af mulige delegerede falde til ca. 210 delegerede. Endvidere 
synes bestyrelsen også, at der er lidt skævvridning i, at vi har ca. 150 virksom-
heder, der har et medlem som derved automatisk bliver delegeret mens en virk-
somhed med 29 medlemmer vil have samme indflydelse, hvilket virker lidt 
skævt. 
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§4, stk. 7 – 3. afsnit foreslås derfor ændre således: 

Hver virksomhed/koncern kan lade sig repræsentere af en delegeret pr. påbe-
gyndt 30 medlemmer, dog således at der skal være minimum 10 medlemmer 
i en virksomhed/koncern for at få tildelt den første delegerede. Hvis en virk-
somhed/koncern på under 10 medlemmer har valgt/udpeget en Tillidsrepræ-
sentant – så er vedkommende automatisk delegeret. Beregningsgrundlaget er 
registrerede medlemmer i Finansforbundet, opgjort i forbindelse med udtræk 
til kontingentopkrævning pr. 1. januar det år, den ordinære generalforsam-
ling afholdes. 
 

Ændring af § 4, stk. 7 -sidste afsnit – Indkaldelse af arbejdsledige til gene-
ralforsamling 

På seneste generalforsamling besluttedes det at ændre indkaldelse af general-
forsamlinger fra ”Finansforbundet medlemsblad” til ”Kredsen hjemmeside og ny-
hedsbrev”, men der blev ikke konsekvensrettet i §4, stk. 7 – sidste afsnit – i for-
hold til indkaldelse af arbejdsledige til generalforsamlinger. 

§4, stk. 7 – sidste afsnit foreslås derfor ændre således: 

For arbejdsledige medlemmer sker indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, 
og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, via kredsens hjemmeside og 
ved annoncering i kredsens nyhedsbrev. 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 for-
udsætning for at være delegeret, at man på tidspunktet for afholdelse af den pågæl-
dende generalforsamling er arbejdsledig. Valget gælder kun for denne generalfor-
samling.  

 
 

Tekst med rød skrift er tilføjelser og skrift med rød tekst og gennemstregning er 
tekst der slettes. 

 


