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Forslag til vedtægtsændringer ved Finansforbundet i 
Nordeas generalforsamling 25. marts 2022 

Til dagsordenens pkt. 5b 

Finansforbundet i Nordeas bestyrelse foreslår, at der med virkning fra 2023 indkaldes til 

generalforsamling hvert andet år i stedet for som hidtil hvert år. 

Generalforsamlingen er fortsat et af Finansforbundet i Nordeas største medlemsmøder, 

men de seneste år har vi markant øget antallet af øvrige fysiske og virtuelle arrangementer 

og møder, hvor vi oftere er i kontakt og dialog med mange medlemmer. På den måde kan vi 

agere relevant. 

Det er et ønske fra medlemmerne at have mulighed for vælge mellem at deltage fysisk eller 

virtuelt i generalforsamlingen. Det har mange fordele for medlemmerne, som får større 

fleksibilitet ved at kunne deltage på den måde, der passer dem bedst, og vi tror dermed på, 

at det nye set-up kan gøre det attraktivt for flere og nye grupper af medlemmer til at 

deltage. 

Vi ønsker fortsat et stærkt demokratisk fundament og mulighed for at være i dialog, fysisk 

og virtuelt, i et set-up som inkluderer flere af vores medlemmer. Det kræver planlægning, 

ressourcer og økonomi.  

2-årige generalforsamlingsperioder vil frigive ressourcer til også at kunne prioritere andre 

medlemsrettede aktiviteter. Dette skal også ses i sammenhæng med, at sekretariatet i 

sommeren 2021 blev reduceret med én medarbejder (den pågældende gik på pension). 

Forslaget medfører ændringer i Finansforbundet i Nordeas vedtægter, herunder tilpassede 

overgangsbestemmelser for valget i 2022 og 2023. I 2022 foreslås det, at de 4 

bestyrelsespladser besættes for en 3-årig periode, mens de 4 bestyrelsespladser på valg i 

2023 som sædvanligt besættes for en 2-årig periode. Det samme gælder formandsvalget. I 

2025 er alle 8 bestyrelsesmedlemmer + formand på valg på én gang for en 2-årig periode. 

Finansforbundet i Nordeas fællestillidsrepræsentanter har været inddraget i dialogen om 

vedtægtsændringerne.  

Bestyrelsen foreslår, at processerne for at tegne Finansforbundet i Nordea smidiggøres, 

samtidig med at der fortsat er sikre rammer. Derfor foreslås § 18 justeret, jf. nedenfor. 

Nedenfor er angivet de paragraffer, som ændres, med angivelse af nuværende formulering 

og forslag til ny formulering. Ændrede formuleringer er angivet med rød farve og kursiv. 

Overgangsbestemmelserne er angivet med blå farve og kursiv og vil automatisk udgå af 

vedtægterne, når de ikke længere er aktuelle. 

Dertil kommer mindre redaktionelle konsekvensrettelser:  
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• I § 2 ændres hjemstedskommunen fra Hvidovre til Høje-Taastrup Kommune efter 

Finansforbundet i Nordeas flytning i december 2020.  

• I § 16 ændres fællestillidsmænd (FTM) til fællestillidsrepræsentanter (FTR) som følge af 

beslutningen på Finansforbundets landsmøde i september 2020. 

I et særskilt bilag kan man se det samlede forslag til nye vedtægter. 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 
Generalforsamlinger 

§ 7. 
Ordinær generalforsamling afholdes inden 
udgangen af hvert års april måned. (…) 

§ 7. 
Ordinær generalforsamling afholdes med 
virkning fra 2023 i ulige år inden udgangen 
af april måned. (…) 

§ 8. 
Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Beretninger 

a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens 
virksomhed i det forløbne år 
b) Orientering om Finansforbundets 
virksomhed i det forløbne år 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
til godkendelse og décharge 

5. Indkomne forslag 
a) fra medlemmer 
b) fra bestyrelsen 

6. Valg af: 
a) Formand 
b) Bestyrelsesmedlemmer 
c) Bestyrelsessuppleanter 
d) Interne revisorer 
e) Interne revisorsuppleanter 

7. Eventuelt 

§ 8. 
Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Beretninger 

a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens 
virksomhed i den forløbne periode 
b) Orientering om Finansforbundets 
virksomhed i den forløbne periode 

4. Forelæggelse af de reviderede 
regnskaber til godkendelse og décharge 

5. Indkomne forslag 
a) fra medlemmer 
b) fra bestyrelsen 

6. Valg af: 
a) Formand 
b) Bestyrelsesmedlemmer 
c) Bestyrelsessuppleanter 
d) Interne revisorer 
e) Interne revisorsuppleanter 

7. Eventuelt 

Bestyrelse 

§ 15. 
Kredsens øverste ledelse mellem to 
generalforsamlinger udgøres af en 
bestyrelse på 9 medlemmer. 

Generalforsamlingen vælger formanden for 
kredsen samt den øvrige bestyrelse på 8 
medlemmer. Hvis der er opstillet flere 
kandidater, skal der ske skriftlig afstemning 
på generalforsamlingen. 

§ 15. 
Kredsens øverste ledelse mellem to 
generalforsamlinger udgøres af en 
bestyrelse på 9 medlemmer. 

Generalforsamlingen vælger formanden for 
kredsen samt den øvrige bestyrelse på 8 
medlemmer. Hvis der er opstillet flere 
kandidater, skal der ske skriftlig afstemning 
på generalforsamlingen. 
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Alle aktive og hvilende medlemmer ansat i 
Nordea-koncernen er valgbare. 

Ved ansættelsesforholdets ophør udtræder 
bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen. 

Formanden vælges i ulige år for en periode 
af 2 år. Genvalg kan finde sted. Afgår 
formanden i løbet af perioden, indtræder 
næstformanden på formandens plads indtil 
næste ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med en 
næstformand på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. Næstformanden 
konstitueres for en periode af 1 år. Afgår 
næstformanden i løbet af perioden, 
konstituerer bestyrelsen en ny 
næstformand. En afgået næstformand kan 
vælge at blive siddende som 
bestyrelsesmedlem i den resterende tid af 
pågældendes valgperiode. 

I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 
i ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. 
valget gælder for 2 år. Valget gælder for 2 
år. Genvalg kan finde sted. 

Generalforsamlingen vælger hvert år 3 
suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt 
for en 1-årig periode. Genvalg kan finde 
sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin 
valgperiode, indtræder 1. suppleanten i det 
pågældende bestyrelsesmedlems 
valgperiode. 

Alle aktive og hvilende medlemmer ansat i 
Nordea-koncernen er valgbare. 

Ved ansættelsesforholdets ophør udtræder 
bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen. 

Formanden vælges på generalforsamlingen 
for en periode af 2 år. Genvalg kan finde 
sted. Afgår formanden i løbet af perioden, 
indtræder næstformanden på formandens 
plads indtil næste ordinære 
generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med en 
næstformand på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. Næstformanden 
konstitueres for en periode af 2 år. Afgår 
næstformanden i løbet af perioden, 
konstituerer bestyrelsen en ny 
næstformand. En afgået næstformand kan 
vælge at blive siddende som 
bestyrelsesmedlem i den resterende tid af 
pågældendes valgperiode. 

På generalforsamlingen vælges med 
virkning fra 2025 8 bestyrelsesmedlemmer. 
Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde 
sted. 

Generalforsamlingen vælger med virkning 
fra 2023 op til 5 suppleanter til bestyrelsen; 
disse er valgt for en 2-årig periode. Genvalg 
kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem 
i sin valgperiode, indtræder 1. suppleanten 
i det pågældende bestyrelsesmedlems 
valgperiode. 

Overgangsbestemmelser: 

På generalforsamlingen i 2022 vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 
år. 

På generalforsamlingen i 2023 vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

På generalforsamlingen i 2022 vælges 3 
suppleanter for 1 år. 

Efter generalforsamlingen i 2022 
konstitueres næstformanden for 1 år. 
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Tegningsregler 

§ 18. 
Kredsen tegnes af et medlem af 
formandskabet i forening med to 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan 
meddele prokura. 

§ 18. 
Kredsen tegnes af et medlem af 
formandskabet i forening med et medlem 
af kredsbestyrelsen. Bestyrelsen kan 
meddele prokura. 

Midler og regnskab 

§ 20. 
Bestyrelsen træffer bestemmelse om 
anvendelse og anbringelse af kredsens 
midler. 

Over kredsens formue, dens indtægter og 
udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge 
regnskab. Kredsens regnskabsår er 
kalenderåret. 

§ 20. 
Bestyrelsen træffer bestemmelse om 
anvendelse og anbringelse af kredsens 
midler. 

Over kredsens formue, dens indtægter og 
udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge 
regnskab. Kredsens regnskabsår er 
kalenderåret. 

I lige år foretages en foreløbig godkendelse 
af regnskabet af gruppen af 
fællestillidsrepræsentanter. Regnskabet 
godkendes endeligt på generalforsamlingen 
det følgende år. 

Revision 

§ 21. 
Til at revidere kredsens årsregnskab vælger 
generalforsamlingen for en 2-årig periode 
to interne revisorer, således at der hvert år 
afgår en efter tur. Genvalg kan finde sted. 

Generalforsamlingen vælger endvidere 
hvert år to interne revisorsuppleanter. 
Genvalg kan finde sted. 

Revisorerne skal foretage en kritisk 
gennemgang af regnskabet og inden 2 uger 
efter modtagelsen tilbagesende det i 
revideret stand. 

Årsregnskabet revideres tillige af en ekstern 
revision, der vælges af Finansforbundet. 

§ 21. 
Til at revidere kredsens årsregnskab vælger 
generalforsamlingen med virkning fra 2023 
for en 2-årig periode to interne revisorer. 
Genvalg kan finde sted. 

Generalforsamlingen vælger endvidere to 
interne revisorsuppleanter. Genvalg kan 
finde sted. 

Revisorerne skal foretage en kritisk 
gennemgang af regnskabet og inden 2 uger 
efter modtagelsen tilbagesende det i 
revideret stand. 

Årsregnskabet revideres tillige af en ekstern 
revision, der vælges af Finansforbundet. 

Overgangsbestemmelser:  

På generalforsamlingen i 2022 vælges en 
intern revisor for 1 år. Generalforsamlingen 
vælger endvidere to interne 
revisorsuppleanter. 

 


