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§ 1 Kredsens navn 

stk. 1 Kredsens navn er ”Finansforbundet Spar Nord Kreds”, der udgør en kreds af 

Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 

stk. 2 Kredsens hjemsted er Aalborg Kommune. 

 

§ 2 Formål 

stk. 1 Kredsens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale 

interesser, samt at arbejde for gennemførelsen af Finansforbundets politiske 

program. 

 

§ 3 Medlemmerne 

stk. 1 Medlemmerne står gennem Finansforbundet som medlemmer af kredsen og er 

underkastet Finansforbundets til enhver tid gældende vedtægter. 

stk. 2 Som medlem kan optages enhver medarbejder ansat i Spar Nord-koncernen, inkl. 

datterselskaber og associerede selskaber, hvor Finansforbundet kan tegne 

overenskomst. Kredsens organisationsområde fastsættes af Finansforbundets 

landsmøde. 

stk. 3 Arbejdsledige kan bibeholde medlemskab af kredsen. 

stk. 4 Udmeldelse kan kun ske i henhold til Finansforbundets vedtægter. 

 

§ 4 Valgkredse og delegerede 

stk. 1 Bestyrelsen aftaler valgkredsene med direktionen for Spar Nord Bank, således 

disse afspejler den aftalte tillidsrepræsentantstruktur. 

stk. 2 Til generalforsamlingen vælger hver valgkreds 1 delegeret pr. påbegyndt 15 med-

lemmer ud fra medlemstallet pr. ultimo december året før generalforsamlingen. 

Navne på delegerede meddeles kredskontoret senest 14 dage inden general-

forsamlingen. 

stk. 3 Tillidsrepræsentanten for valgkredsen tildeles automatisk den første delegeret-

plads. 

I tilfælde af tillidsrepræsentantens forfald kan tillidsrepræsentanten udpege en 

anden delegeret blandt valgkredsens medlemmer. 
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stk. 4 Har valgkredsen flere delegeretpladser, iværksætter tillidsrepræsentanten valg af 

personer til de resterende delegeretpladser blandt valgkredsens medlemmer. 

I tilfælde af forfald kan en delegeret møde ved stedfortræder med en delegerets 

rettigheder. Eventuelle stedfortrædere skal udpeges af tillidsrepræsentanten blandt 

valgkredsens medlemmer 

stk. 5 Foruden de delegerede for valgkredsene er de generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer delegerede med stemmeret. 

stk. 6 De ledige og hvilende medlemmer kan for hvert påbegyndt 15 medlemmer pr. ultimo 

december året før generalforsamlingen vælge en delegeret til generalforsamlingen. 

stk. 7 Forslag til delegeret blandt ledige og hvilende medlemmer skal indsendes til 

Finansforbundet Spar Nord Kreds senest 14 dage efter indkaldelsen. Såfremt der 

indkommer flere forslag til delegerede end én pr. påbegyndt 15 ledige og hvilende, 

foranlediger kredsen skriftligt valg blandt de ledige og hvilende medlemmer. 

 

§ 5 Generalforsamling 

stk. 1 Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er en delegeret 

forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 3. år inden udgangen af 

maj måned, første gang i 2020. 

  De mellemliggende år holdes årsmøde, første gang i 2021, jf. § 5A. 

stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 6 ugers varsel via 

kredsens hjemmeside www.finansforbundetsparnord.dk og Spar Nord Banks 

intranet. 

stk. 3 Kandidater til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen skal anmelde sit 

kandidatur til formanden senest 4 uger inden generalforsamlingen. Blanketten på 

hjemmesiden skal benyttes. 

stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal frem-

sendes skriftligt. 

stk. 5 Senest 1 uge før generalforsamlingen offentliggøres dagsorden med samtlige 

indkomne forslag samt regnskab, for medlemmerne på kredsens hjemmeside. 

stk. 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

  1. Valg af dirigent 
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2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år. 

3. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år. 

4. Godkendelse af regnskab med decharge. 

5. Indkomne forslag: 

      a. Fra medlemmerne 

      b. Fra bestyrelsen 

6. Valg til bestyrelsen af: 

 a. Formand  

 b. Næstformand  

 c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til aftale om fagligt arbejde 

     Valgperioden for alle er 3 år. 

7.  Valg af: 

a. Revisor 

b. Revisorsuppleant 

    Valgperioden for begge er 3 år. 

8.  Eventuelt. 

 

stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Alle 

medlemmer kan deltage med taleret. Alle delegerede har stemmeret. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

stk. 8 Alle personvalg foregår skriftligt. Valgt er de, der opnår flest stemmer. Hvis andet 

ikke fremgår af den konkrete bestemmelse, skal der i tilfælde af stemmelighed 

mellem 2 eller flere kandidater, foretages en ny afstemning blandt de kandidater, 

hvor der er stemmelighed. 

stk. 9 Øvrige afstemninger sker skriftligt, hvis mindst 10 delegerede kræver dette. 

stk. 10 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, når ved-

tægterne ikke foreskriver andet. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som 

afgivne stemmer. 

stk. 11 Bestyrelsen kan invitere gæster til overværelse af generalforsamlingen.  
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stk. 12 Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der offentliggøres senest 4 uger 

efter afholdelsen på kredsens hjemmeside. 

 

§ 5A Årsmøde 

stk. 1 Årsmødet afholdes inden udgangen af oktober måned i de år, hvor der ikke afholdes 

ordinær generalforsamling. 

stk. 2 Årsmødet afholdes i forbindelse med et af kredsens tillidsrepræsentantarrange-

menter. Deltagerne udgør kredsens tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelse på 

datoen for afholdelse af årsmødet. 

stk. 3 Indkaldelse til årsmødet sker via invitation til tillidsrepræsentantarrangementet med 

mindst 2 ugers varsel. 

stk. 4 På årsmødet orienteres om kredsens virke og regnskab. 

stk. 5 I år med årsmøde offentliggøres kredsens regnskab for det seneste regnskabsår 

senest ved udgangen af maj måned. Offentliggørelse sker via kredsens hjemme-

side. 

stk. 6 Der udarbejdes en skriftlig orientering om årsmødet, som offentliggøres på 

kredsens hjemmeside. 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling  

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, 

eller senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor mindst 1/3 af medlemmerne eller mindst 

1/3 af bestyrelsen skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. 

stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, bilagt 

dagsorden og indkomne forslag. Indkaldelsen udsendes til samtlige medlemmer. 

stk. 3 Der udarbejdes referat af den ekstraordinære generalforsamling, der offentliggøres 

senest 4 uger efter afholdelsen på kredsens hjemmeside. 

 

§ 7 Bestyrelse 

stk. 1 Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer, hvoraf indtil 5 medlemmer er valgt på 

generalforsamlingen. 
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stk. 2 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne i Spar 

Nord koncernen i henhold til gældende forretningsorden for Finansforbundet Spar 

Nord Kreds. Valget gælder for 3 år. 

stk. 3 Ved bestyrelsens første møde konstituerer kredsen sig med politisk sekretær og 

økonomiansvarlig blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

stk. 4 Bestyrelsen afholder møde, når formanden indkalder hertil, eller når mindst 2 af dets 

medlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsens beslutninger træffes ved 

simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

stk. 5 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 

mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede. 

stk. 6 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, 

konstituerer bestyrelsen sig på vedkommendes post indtil førstkommende general-

forsamling, hvor posten stilles på valg. 

 

§ 8 Finansforbundets repræsentantskab og landsmøde 

stk. 1 Bestyrelsen vælger af og blandt sig selv, kredsens delegerede til Finansforbundets 

repræsentantskab og landsmøde. 

Overstiger antallet af delegerede til landsmødet antallet af bestyrelsesmedlemmer 

udpeger bestyrelsen yderligere delegerede blandt tillidsrepræsentanterne i 

Finansforbundet Spar Nord Kreds. 

 

§ 9 Finansforbundets hovedbestyrelse 

stk. 1 Kredsens repræsentant i hovedbestyrelsen udpeges af bestyrelsen blandt de 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 10 Midler 

stk. 1 Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse. I særlige 

tilfælde kan bestyrelsen meddele prokura eller speciel fuldmagt til andre end 

bestyrelsesmedlemmer. 

Midler placeret i uddannelsespuljen kan alene anvendes til kompetenceafklaring og 

–udvikling af den personkreds, der er angivet i den til enhver tid af bestyrelsen 

vedtagne ”Vejledning for Finansforbundet Spar Nord Kreds’ uddannelsespulje”. 
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stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. 

stk. 3 Det af den økonomiansvarlige pr. 31. december afsluttede regnskab tilstilles senest 

4 uger før generalforsamlingen den generalforsamlingsvalgte revisor, som foretager 

kritisk gennemgang af regnskabet og tilstiller regnskabet formanden i revideret 

stand senest 2 uger før generalforsamlingen. 

stk. 4 Finansforbundet Spar Nord Kreds tegnes af formanden eller næstformanden i 

forening med den økonomiansvarlige. I tilfælde af fravær kan enten formanden, 

næstformanden eller den økonomiansvarlige tegne kredsen i forening med 

yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. 

stk. 5 Kredsens medlemmer har ikke krav på kredsens formue, ligesom medlemmerne 

ikke hæfter for kredsens gæld. 

stk. 6 For kredsens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue. 

 

§ 11 Urafstemning 

stk. 1 Bestyrelsen er bemyndiget til – når særlige vigtige afgørelser måtte gøre det 

ønskeligt – at lade foretage vejledende afstemning/urafstemning blandt samtlige 

medlemmer. Bestyrelsen er pligtig hertil, når mindst 1/10 af medlemmerne eller 

mindst 1/3 af bestyrelsen rejser krav herom. 

 

§ 12 Vedtægtsændringer 

stk. 1 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. 

stk. 2 Ændringsforslag, der ligger inden for Finansforbundets vedtægter og rammerne for 

standardvedtægter for kredse i Finansforbundet, vedtages af generalforsamlingen. 

Ændringer, der ligger uden for ovennævnte, skal godkendes af Finansforbundets 

hovedbestyrelse. 

 

§ 13 Ændringer i kredsstrukturen 

Stk. 1 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 forhold. 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. 
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Medfører ændringen i kredsstrukturen, at samtlige Finansforbundet Spar Nord 

Kreds’ medlemmer overføres til en anden kreds, skal der endvidere drøftes fremtidig 

anvendelse af og vejledning for de øremærkede midler, der henstår i 

uddannelsespuljen. Denne forhandling følger samme principper som 

forhandlingerne om de organisatoriske forhold. 

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. 

stk. 2 Medfører ændringen, at samtlige medlemmer overføres til en anden kreds, 

overføres samtlige økonomiske midler til respektive kreds. 

stk. 3 Forslag om sammenslutning med andre kredse eller dele heraf skal vedtages på de 

respektive generalforsamlinger. Vedtager generalforsamlingerne forslaget, 

udsendes dette til urafstemning blandt samtlige medlemmer. 

stk. 4 Ændringer i kredsstrukturen kan kun ske i henhold til Finansforbundets vedtægter. 

 

§ 14           Opløsning 

stk. 1 Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når mindst ¾ af samtlige 

afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning har stemt for opløsningen. 

Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. 

stk. 2 I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelser om 

anvendelse af kredsens midler. 
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