
 

 

   

 

 

VEDTÆGTER 

 
ASSURANDØR KREDSEN 

KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 

§ 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. 

 

Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne or-

ganisations vedtægter.  

 

§ 2. Assurandør Kredsens hjemsted er Københavns Kommune. 

KREDSENS FORMÅL OG OPGAVER 

§ 3. Assurandør Kredsen har til formål at varetage og fremme medlemmernes 

faglige, kollegiale, økonomiske og sociale interesser samt at arbejde for gennem-

førelse af Finansforbundets organisationspolitiske program. Dette skal bl.a. ske 

ved: 

 

a) at repræsentere medlemmerne overfor deres arbejdsgivere i forhold ved-
rørende løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår 
 

b) at foretage responderende virksomhed og udarbejde skriftlige besvarel-

ser bl.a. i forbindelse med ”god assurandørskik” i forhold til forsikrings-
selskaber og virksomheder, i relation til advokater og domstole og i rela-
tion til organisationer og offentlige myndigheder.  
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MEDLEMMER  

§ 4. Finansforbundet henviser medlemmer til Assurandør Kredsen i overens-

stemmelse med Finansforbundets vedtægter. Medlemmer fordeles i Assurandør 

Kredsen via; 

a) assurandørforeninger i virksomheder, der ikke er henført til Landsfor-
eningen, jf. § 5 

 
b) Landsforeningen, jf. § 6 

 

§ 5. Der kan oprettes en assurandørforening for hver virksomhed med mindst 10 

assurandører, der er medlem af Finansforbundet. Ved oprettelse af ny assuran-

dørforening skal vedtægterne godkendes af Assurandør Kredsen. Såfremt ved-

tægternes bestemmelser ligge udenfor de af Finansforbundets udarbejdede stan-

dardvedtægter, skal vedtægterne dog godkendes af hovedbestyrelsen.    

 

Stk. 2. Anmodning i henhold til stk. 1, stiles skriftlig til kredsbestyrelsen og ved-

lægges: 

 

a) vedtægter eller forslag til vedtægter  
 

b) seneste regnskab for eksisterende foreninger og budget for foreninger 
under stiftelse 
 

c) fuldstændig medlemsfortegnelse 

 
d) oplysning om bestyrelsens sammensætning. 
 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen kan undtagelsesvist dispensere fra stk. 1, og tillade op-

tagelse af mere end en forening pr. virksomhed. Kredsbestyrelsen kan endvidere 

ved anmodning om optagelse fra en forening henføre medlemmerne til Landsfor-

eningen i en periode, hvorefter ansøgningen skal vurderes på ny. 

 

Stk. 4. Assurandørforeningerne er forpligtet til at oplyse Assurandør Kredsen om 

eventuelle ændringer i bestyrelsens sammensætning og vedtægter. Ændringer i 

assurandørforeningens vedtægter er først gyldige, når de er godkendt af kreds-

bestyrelsen. Såfremt vedtægternes bestemmelser ligger udenfor de af Finansfor-

bundets udarbejdede standardvedtægter, skal vedtægterne dog godkendes af 

hovedbestyrelsen for at kunne træde i kraft.   

 

Stk. 5. Hvis antallet af medlemmer jf. stk. 1 er under 8 i en sammenhængende 
periode på 12 måneder, vil foreningens medlemskab af kredsbestyrelsen ophøre 
og medlemmerne skal overføres til Landsforeningen. 

 

Stk. 6. Assurandør Kredsen har ret til at lade sig repræsentere på assurandørfor-

eningernes generalforsamlinger og har fuld taleret på disse. 
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Stk. 7. En assurandørforening kan efter beslutning på en generalforsamling over-

flyttes til en anden kreds dækkende samme virksomhed i overensstemmelse med 

Finansforbundets vedtægter. 

 
Stk. 8. Assurandør Kredsens bestyrelse orienteres skriftligt, straks der tages initi-

ativ til generalforsamlingsbeslutning, der indebærer overflytning til i henhold til 

stk. 7. 

 

§ 6. Landsforeningen består af enkeltmedlemmer på virksomheder, der ikke har 

en godkendt assurandørforening, jf. § 5. 

 

Stk. 2. Landsforeningen vælger formand og næstformand samt suppleant ved 

kredsbestyrelsens foranstaltning hvert år ved urafstemning af og blandt Lands-

foreningens medlemmer. De nærmere regler for kandidatopstillingen og valget 

fastsættes af Assurandør Kredsens bestyrelse. I forbindelse hermed foreskrives, 

at de valgte repræsentanter (inklusiv eventuelle suppleanter) skal kunne dække 

delegationen i forbindelse med Assurandør Kredsens generalforsamling.   

 

Stk. 3. Den daglige ledelse af Landsforeningen varetages af Landsforeningens 

formand og næstformand i samarbejde med Assurandør Kredsens formandskab. 

 

Stk. 4. Såfremt der ikke opstilles kandidater til såvel formands- som næstfor-

mandsposten gennemføres valget ikke og medlemmernes interesser varetages af 

Assurandør Kredsens kredsbestyrelse ved formanden. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 7. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år 

inden den 15. juni. 

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er en delegeret forsamling. Assurandørforeningernes 

formænd og næstformænd er delegerede, dog maksimum 2 delegerede pr. assu-

randørforening. Derudover vælges fra assurandørforeninger med mere end 100 

medlemmer en delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer. Antallet af delegerede 

fra Landsforeningen opgøres på samme måde. Udpegning af delegerede fra 

Landsforeningen forudsætter dog, at der er valgt en formand og en næstformand 

for foreningen. 

 

Stk. 3. Ved medlemmer forstås aktive og hvilende medlemmer. Passive medlem-

mer, jf. Finansforbundets vedtægter § 4, stk. 6, tæller ikke med i opgørelsen.  

 

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling foretages af kredsbestyrelsen med 

mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til assurandørforeningernes samt 
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Landsforeningens formand. Samtidig med indkaldelsen vedlægges dagsorden for 

generalforsamlingen og kredsbestyrelsens forslag til arbejdsprogram. 

 

Stk. 5. Assurandørforeningerne og Landsforeningen giver underretning om valget 

af delegerede og suppleanter til Assurandør Kredsens bestyrelse senest 4 uger 

inden generalforsamlingen. 

 

Stk. 6. Valget gælder for hele perioden indtil næste ordinære generalforsamling. 

Assurandørforeningerne er berettiget til at foretage ændringer i deres valg af de-

legerede og suppleanter. Ændringerne skal meddeles Assurandør Kredsens be-

styrelse. 

 

Stk. 7. Hver assurandørforening er forpligtet til at afholde udgifterne i forbindelse 

med egne delegeredes deltagelse i generalforsamlingen. Udgifterne vedrørende 

Landsforeningen afholdes af Assurandør Kredsen. 

 

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde føl-

gende punkter 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om kredsens virksomhed 
3. Orientering om Finansforbundets virksomhed 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag 
6. Vedtagelse af arbejdsprogram 
7. Personvalg 

a. valg af formand for kredsen i lige år 
b. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for det kommende regn-

skabsår 

8. Fastsættelse af honorar og diæter 

9. Budget 
10. Eventuelt 
 

Stk. 2. Valgbar som formand er medlemmer af Assurandør Kredsens bestyrelse, 

jf. § 13. Valg til denne post samt som revisor og suppleant er alene gyldig, hvis 

vedkommende er til stede eller skriftlig på forhånd har tilkendegivet at ville mod-

tage valg. 

 

Stk. 3. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer kredsbe-

styrelsen sig med en næstformand samt en fordeling af kredsbestyrelsens øvrige 

poster. 

 

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal 

være kredsbestyrelsen i hænde senest 4 uger før kredsens generalforsamling af-

holdes. 

 

Stk. 5. Forslag udsendes til generalforsamlingens delegerede senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
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§ 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelse og dagsorden er 

bekendtgjort på lovlig måde, og når halvdelen af de tilsluttede assurandørfor-

eninger (herunder Landsforeningen) er repræsenteret som delegerede og disse 

samtidig repræsenterer 3/5 af de mulige stemmer på generalforsamlingen. 

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Alle har taleret, men 

alene delegerede har stemmeret. 

 

Stk. 3. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

Alle afstemninger sker skriftligt, idet hver forening har en stemme for hvert med-

lem, jf. § 7, stk. 3. Stemmerne fordeles forholdsmæssigt på foreningens delege-

rede, idet eventuelle ufordelte stemmer tillægges formanden for foreningen. 

Skriftlighedskravet kan – bortset fra ved personvalg – fraviges ved dirigentens 

beslutning. 

 

Stk. 4.  Mindst en repræsentant for den pågældende forening skal være til stede 

for at foreningens stemmer kan tælle med i en given afstemning. Den eller de til-

stedeværende delegerede repræsenterer alle stemmer fra foreningen. 

   

§ 10. Senest 4 uger efter generalforsamlingen offentliggøres referat og det ved-

tagne arbejdsprogram til brug for medlemmer og Finansforbundet. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG URAFSTEMNING 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når beslutning herom er 

truffet i kredsbestyrelsen, eller når assurandørforeninger repræsenterende 1/5 af 

stemmerne på kredsens generalforsamling overfor kredsbestyrelsen forlanger det 

med angivelse af motiveret dagsorden.  

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at 

krav herom er fremsat. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved skriftlig meddelelse til assurandørforeningerne samt Landsforeningen. 

Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. 

 

Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, 

som er optaget på dagsorden. 

 

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i øvrigt efter samme prin-

cipper som de ordinære generalforsamlinger med hensyn til beslutningsdygtig-

hed, stemmeafgivning m.v., jf. § 7, stk. 2 og 6, § 9 og § 10. 
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§ 12. Assurandør Kredsen kan i stedet for ekstraordinær generalforsamling lade 

afholde urafstemning, når kredsbestyrelsen har besluttet det, eller når assuran-

dørforeninger repræsenterende 1/5 af stemmerne på kredsens generalforsamling 

skriftligt forlanger det. 

 

Stk. 2. Anmodning med dokumentation af antal stemmer og med motiveret 

dagsordenstema skal sendes til kredsbestyrelsen, og urafstemning skal foretages 

senest 4 uger herefter. 

 

Stk. 3. Samtidig med stemmesedler udsender kredsbestyrelsen materiale til be-

lysning af afstemningstemaet. 

 

Stk. 4. For at et forslag er godkendt ved urafstemning kræves, at der skal være 

et flertal af stemmer for godkendelse af temaet og mere end halvdelen af med-

lemmerne skal have afgivet deres stemme. Opfyldes disse betingelser ikke, er 

forslaget ikke vedtaget. 

KREDSBESTYRELSE 

§ 13. Kredsbestyrelsen består af formanden for Assurandør Kredsen, de til en-

hver tid værende formænd i assurandørforeningerne og Landsforeningen. Så-

fremt Assurandør Kredsens formand samtidig er formand i en assurandørfor-

ening, indtræder den pågældende forenings næstformand i kredsbestyrelsen.  

  

Stk. 2. Assurandørforeningernes næstformænd er suppleanter for foreningens 

formand i Assurandør Kredsens bestyrelse. Såfremt næstformanden i henhold til 

stk. 1 er indtrådt i kredsbestyrelsen, vælger foreningen en suppleant.  

  

Stk. 3. Suppleanter indtræder i kredsbestyrelsen ved ethvert forfald. Suppleanter 

har i øvrigt ret til at deltage i alle øvrige kredsbestyrelsesmøder, dog uden stem-

meret.  

  

§ 14. Der afholdes kredsbestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt, dog således at 

mødet før sommerferien finder sted umiddelbart efter afholdelse af kredsgeneral-

forsamlingen (konstitution).    

  

Stk. 2. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst halv-

delen af kredsbestyrelsens øvrige medlemmer er til stede repræsenterende 

mindst 3/5 af medlemmerne. 

 

§ 15. Kredsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet 

formanden ikke har stemmeret. Stemmeafgivelsen kan ikke ske ved fuldmagt el-

ler pr. brev.  
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Stk. 2. Ved afstemning har hvert kredsbestyrelsesmedlem én stemme for hvert 

medlem.   

 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter nød-

vendige udvalg. Forretningsorden vedtages på det konstituerende kredsbestyrel-

sesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

§ 16. Der skrives referat af kredsbestyrelsens møder. 

 

§ 17. Kredsbestyrelsen repræsenterer og forpligter Assurandør Kredsen i forhold 

til omverden. 

 

§ 18. Der ydes kredsbestyrelsesmedlemmerne rejsegodtgørelse samt godtgø-

relse for overnatnings- og fortæringsudgifter i henhold til regler fastsat i forret-

ningsorden for kredsbestyrelsen. 

FORMANDSKABET 

§ 19. Formanden for Assurandør Kredsen er født repræsentant for kredsen i 

Finansforbundets hovedbestyrelse, på dets repræsentantskabsmøde og lands-

møde. 

  

Stk. 2. Ved formandens forfald indtræder næstformanden som suppleant for for-

manden. Ved næstformandens forfald kan kredsbestyrelsen udpege en funge-

rende næstformand. Konstateres varigt forfald, vælger kredsbestyrelsen en ny 

næstformand indtil det konstituerende kredsbestyrelsesmøde umiddelbart efter 

generalforsamling har været afholdt. 

 

§ 20. Assurandør Kredsen tegnes af formanden og kredsbestyrelsen i forening. 

 
§ 21. Der ydes honorar til formandskabet og den økonomiansvarlige samt 

ydelse for tabt arbejdsfortjeneste. Honorar fastsættes af kredsens generalfor-

samling efter indstilling fra kredsbestyrelsen. Samtidig fastsættes ydelser for tabt 

arbejdsfortjeneste for udvalgsarbejde. 

SEKRETARIAT 

§ 22. Kredsbestyrelsen kan beslutte, at der skal oprettes et kredssekretariat. 

 

Stk. 2. Kredsbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for sekretariatets op-

gaver. 
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Stk. 3. Formandskabet ansætter det nødvendige personale og aftaler løn og an-

sættelsesvilkår m.v. og har kompetence til at foretage afskedigelse. Kredsbesty-

relsen orienteres om ansættelser og afskedigelser. 

ASSURANDØRFORENINGERNES FORHANDLINGER 

§ 23. Assurandørforeningerne kan med de begrænsninger, der følger af §§ 24 – 

25 frit forhandle løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår. 

  

Stk. 2. Assurandør Kredsens bestyrelse fastlægger regler om indberetningspligt 

for så vidt angår forhandlinger om løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår i de en-

kelte assurandørforeninger. 

 

§ 24. Assurandør Kredsen kan efter beslutning i kredsbestyrelsen pålægge de 

enkelte assurandørforeninger at optage bestemte spørgsmål til forhandling med 

arbejdsgiveren.  

  

Stk. 2. Er sådant pålæg givet, skal der over for arbejdsgiveren straks fremsættes 

anmodning om, at forhandlinger indledes.  

 

§ 25. Når en assurandørforening første gang ønsker at indgå en assurandørover-

enskomst eller ved fornyelse af eksisterende overenskomst skal resultatet god-

kendes af Assurandør Kredsens formandskab under hensyntagen til Finansfor-

bundets vedtægter. 

  

Stk. 2. Fornyelse af assurandøroverenskomster sker efter reglerne i Finansfor-

bundets vedtægter. 

 

Stk. 3. Kan der ved fornyelse af en assurandøroverenskomst ikke lokalt findes en 

forhandlingsløsning, skal forhandlingsretten overdrages til Finansforbundet.  

 

Hvis Finansforbundet ikke kan opnå et forhandlingsresultat, vil der kunne etable-

res konflikt.  

Hvis Finansforbundet kan opnå en forhandlingsløsning, tager Finansforbundets 

hovedbestyrelse stilling til godkendelse af resultatet. Såfremt resultatet kan god-

kendes træffer hovedbestyrelsen beslutning om resultatet er endeligt eller skal 

sendes til urafstemning. 
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ASSURANDØR KREDSENS MIDLER 

§ 26. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 2. Kredsbestyrelsen foretager de økonomiske dispositioner og fastsætter 

regler for regnskabsførelsen, revisionen, fremgangsmåden ved ind- og udbetalin-

ger samt anbringelse af eventuelle beholdninger. 

 

Stk. 3. Den økonomiansvarlige udarbejder årsregnskabet og fører de bøger, som 

kredsbestyrelsen og/ eller revisionen anser for nødvendige og er ansvarlig for at 

dette forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Ved hvert regnskabsårs 

afslutning opstilles driftsregnskab og status, der forinden forelæggelse for kreds-

bestyrelsen, skal være revideret af den af kredsbestyrelsen udpegede statsauto-

riserede revision og de to folkevalgte revisorer. 

 

Stk. 4. Den statsautoriserede revision udfører den talmæssige revision, den tal-

mæssige gennemgang af bilag m.v. og påser herunder, at alle afholdte udgifter 

er attesteret efter gældende regler. Den statsautoriserede revision foretager 

mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året.  

 

Stk. 5. Den folkevalgte revision udfører den kritiske revision, der bedømmer om 

de økonomiske dispositioner er rimelige. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

§ 27. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på gene-

ralforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.  

Stk. 2. Vedtægtsændringer der ligger uden for Finansforbundets vedtægter 

og/eller standardvedtægter skal efterfølgende godkendes af Finansforbundets 

hovedbestyrelse. 

ÆNDRINGER I ORGANISATIONSOMRÅDE OG OPLØSNING 

§ 28. Sammenslutning med andre kredse 

Forslag til beslutning om sammenslutning med andre kredse kan kun vedtages 

på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget 

og at mindst ¾ af de afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning er for 

forslaget.  

 

Stk. 2. Sammenslutning med andre kredse kræver godkendelse på Finansforbun-

dets førstkommende landsmøde.  
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Stk. 3. I tilfælde af tilslutning med andre kredse følger kredsens midler medlem-

merne forholdsmæssigt til den kreds, hvor de fremtidigt er medlemmer, jf. Fi-

nansforbundets vedtægter herom. 

 

§ 29. Opløsning af kredsen  

Forslag til beslutning om opløsning af kredsen kan kun vedtages på en general-

forsamling hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og at mindst 

¾ af de afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning er for forslaget.  

 

Stk. 2. Ved urafstemningen medregnes kun ja- og nej stemmer i opgørelsen. 

 

Stk. 3. I tilfælde af Assurandør Kredsens opløsning træffer generalforsamlingen 

beslutning om anvendelse af kredsens midler.  

FUSION 

§ 30 I forbindelse med virksomhedsfusion og/ eller et virksomhedsopkøb af en 

anden virksomhed og lignende situationer, skal der optages drøftelser mellem de 

berørte faglige repræsentanter og kredse om de fremtidige organisatoriske for-

hold. Disse drøftelser tager udgangspunkt i et princip om ligeværdighed mellem 

parterne. Drøftelserne følger under hele processen dette ligeværdighedsprincip 

og skal i øvrigt ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag. 

 

Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af hovedbestyrelsen udpeges en re-

præsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, i det der dog herved 

ikke ændres ved parternes aftalefrihed. 

 

Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrel-

sen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtæg-

ter.  

 

 
Vedtægterne er ændret og godkendt på Assurandør Kredsens generalforsamling 

den 24. maj 2018 


