VEDTÆGTER / 20. MARTS 2020

§ 1. Navn
Kredsens navn er Finansforbundet NYKREDS (NYKREDS). Kredsen er en
virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations
vedtægter.
Kredsens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål
NYKREDS’ formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og
sociale interesser samt at arbejde for gennemførelse af Finansforbundets
politiske programmer.

§ 3. Medlemmer
Medlemmer er enhver, der er medlem af Finansforbundet og ansat i
Nykredit koncernen, incl. datterselskaber eller associerede selskaber, hvor
Finansforbundet / NYKREDS kan tegne overenskomst.
Ved ledighed kan medlemskabet af kredsen fortsætte. Pensionister og efterlønsmodtagere kan bibeholde medlemskabet af kredsen uden stemmeret
og valgbarhed.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af Finansforbundet i henhold til forbundets vedtægter.

§ 5. Valgområder og valg af områdetillidsrepræsentanter
NYKREDS´ bestyrelse inddeler medlemmer og tillidsrepræsentanter i en
række valgområder og beslutter valgområdernes antal og størrelse således,
at disse afspejler organisationen i NYKREDS dækningsområde.
Valgområderne består af en række underliggende tillidsrepræsentantområder, hvortil medlemmerne i de pågældende tillidsrepræsentantområder
kan vælge en tillidsrepræsentant efter de til enhver tid gældende regler
herom.
I hvert valgområde vælges af og blandt valgområdets tillidsrepræsentanter en
områdetillidsrepræsentant.

Hvis valgområdet er så stort, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt med kun
én områdetillidsrepræsentant, kan der ske en opdeling i flere underliggende valgområder. I valgområder med flere områdetillidsrepræsentanter
vælges der blandt disse en talsområdetillidsrepræsentant.
Valget af områdetillidsrepræsentanter og talsområdetillidsrepræsentanter
sker i umiddelbar forlængelse af det ordinære tillidsrepræsentantvalg ved
afholdelse af valgmøder i de respektive valgområder med deltagelse af
områdets tillidsrepræsentanter.
Hvis flere af valgområdets tillidsrepræsentanter ønsker at kandidere til
posten som områdetillidsrepræsentant, sker valget ved skriftlig afstemning.
Uanset tillidsrepræsentantområdets størrelse har hver tillidsrepræsentant
alene én stemme ved dette valg.
Tilsvarende gælder ved valg af talsområdetillidsrepræsentant, hvor valget
alene sker af og blandt valgområdets områdetillidsrepræsentanter.
Områdetillidsrepræsentanter og talsområdetillidsrepræsentanter er valgt
for en toårig periode startende pr. 1. januar i det år, som følger umiddelbart
efter afholdelsen af det ordinære tillidsrepræsentantvalg.
Ved områdetillidsrepræsentantens og / eller talsområdetillidsrepræsentantens forfald i perioden eller ændring i valgområdernes struktur vælger
valgområdets tillidsrepræsentanter hurtigst muligt en ny områdetillidsrepræsentant og / eller talsområdetillidsrepræsentant for den resterende
valgperiode.

§ 6. Generalforsamlingen
NYKREDS’ øverste myndighed er generalforsamlingen, der er en delegeretforsamling og holdes hvert år inden udgangen af april måned.
Til generalforsamlingen vælger hvert valgområde én delegeret i valgområdet
pr. påbegyndt 15 medlemmer ud fra medlemstallet i valgområdet pr. 1. januar.
Medlemmer der måtte ønske at deltage i generalforsamlingen som delegeret, skal senest tre uger før generalforsamlingen tilmelde sig via Finansforbundets hjemmeside. Valgområdets tillidsrepræsentanter har fortrinsret til
at møde som delegerede.
Er der flere, der ønsker at deltage som delegeret end der er pladser i valgområdet, fordeles de resterende pladser af Finansforbundet NYKREDS ved
lodtrækning.

De tilmeldte delegerede udgør områdets delegerede for perioden frem til,
at der efter indkaldelsen til næste ordinære generalforsamling er valgt nye
delegerede jv. dog bestemmelsen i vedtægternes §7 vedr. ekstraordinær
generalforsamling.
NYKREDS’ formand, næstformand og politisk sekretær er automatisk
delegerede og indgår ikke i beregningen af valgområdernes delegerede.
For hvert påbegyndt 15 arbejdsledige og hvilende medlemmer kan der
af og blandt disse vælges en delegeret til generalforsamlingen ud fra antal
arbejdsledige og hvilende medlemmer pr. 1. januar.
For arbejdsledige og hvilende medlemmer sker indkaldelsen til generalforsamlingen via Finansforbundets medlemsblad senest 1½ måned før
generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelsen skal indeholde antal arbejdsledige og hvilende medlemmer
pr. 1. januar og antal delegerede.
Forslag til delegerede blandt de arbejdsledige og hvilende medlemmer skal
indsendes til NYKREDS senest 14 dage efter udgivelsen af Finansforbundets
medlemsblad.
Såfremt der indkommer flere forslag til delegerede blandt de arbejdsledige
og hvilende medlemmer, end der skal vælges, foranlediger kredsen skriftligt valg blandt de arbejdsledige og de hvilende medlemmer.
Hvis arbejdsledige eller hvilende medlemmer, der er valgt som delegerede,
ændrer arbejdsmæssig status inden generalforsamlingens afholdelse, kan
disse ikke møde som delegerede.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst fem ugers varsel
via NYKREDS’ MedlemsInfo. Forslag, der ønskes behandlet på mødet,
må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse - samme frist gælder for personvalg. Det reviderede regnskab
samt angivelse af indkomne forslag fremsendes til de delegerede senest fem
dage før mødets afholdelse.
Generalforsamlingen afvikles 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, herunder således at

fysiske/digitale delegerede/deltageregives 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 elektronisk
uden adgang til fysisk fremmøde. Kredsbestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, herunder således at delegerede/
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 nødvendigt for en forsvarlig afvikling af generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Orientering om Finansforbundets arbejde i det forløbne år
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Godkendelse af regnskab med decharge
Forelæggelse af budget til orientering
a. Valg af formand (vælges i lige årstal)
b. Valg af næstformand (vælges i ulige årstal)
c. Valg af politisk sekretær (vælges i lige årstal)
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter samt en ekstern
registreret eller statsaut. revisor
9. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle medlemmer kan deltage med taleret. Alene delegerede har stemmeret.
Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 40% af bestyrelsens
medlemmer ønsker det, eller når mindst 10% af kredsens medlemmer
fremsætter krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenspunkt(-er).
Bestyrelsen indkalder via NYKREDS’ medlemsinfo til ekstraordinær generalforsamling med mindst én uges varsel og til afholdelse senest to uger
efter bestyrelsens modtagelse af kravet.

Den ekstraordinære generalforsamling er en delegeretforsamling, hvor de
delegerede udgøres af de i §6 valgte.
Tillidsrepræsentanter, der ikke har deltaget i den ordinære generalforsamling som delegeret, har ret til at deltage som delegeret. Dette også selvom
valgområdets samlede antal delegerede hermed måtte overstige antallet af
delegerede udregnet efter §6.
Hvis de valgte delegerede – og tillidsrepræsentanter, der ikke er valgt som
delegerede – ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling,
skal de tilmelde sig senest fire hverdage før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Tilmelding sker via mail til den i indkaldelsen
angivne mailadresse.
Arbejdsledige og hvilende medlemmer der måtte være valgt som delegerede efter bestemmelsen herom i §6 indkaldes til den ekstraordinære
generalforsamling via mail med mulighed for at deltage som delegeret.
Tilmelding som delegeret skal ske senest to hverdage før afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling via mail til den i indkaldelsen angivne
mailadresse.

§ 8. Bestyrelse
Bestyrelsen består af op til ti personer.
Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne kredsens øverste ledelse.
Formand og næstformand udgør i fællesskab mellem bestyrelsesmøderne
foreningens daglige ledelse.
NYKREDS’ formand er tillige fællestillidsrepræsentant.
Formand og politisk sekretær vælges i lige årstal. Næstformand vælges i
ulige årstal. Valgperioden er to år.
De i §5 valgte områdetillidsrepræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter deres tiltrædelse som områdetillidsrepræsentant. I områder
hvor der er valgt en talsområdetillidsrepræsentant, er det dog alene denne,
som indtræder i bestyrelsen.
Hvis det samlede valgområde ud fra medlemstallet pr. 1. januar har mere
end 1.000 medlemmer, vælges der fra dette valgområde yderligere ét
bestyrelsesmedlem. Valget er skriftligt og sker alene af og blandt områdets

områdetillidsrepræsentanter. Den valgte områdetillidsrepræsentant indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af valget. Hvis valgområdet senere pr. en 1. januar har færre end 1.000 medlemmer, udtræder
det valgte bestyrelsesmedlem af kredsbestyrelsen efter afholdelsen af
førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig vælges der ét bestyrelsesmedlem og op til to suppleanter af og
blandt tillidsrepræsentanter på et tillidsrepræsentantmøde, der afholdes
hvert andet år i lige år. Tillidsrepræsentantmødet afholdes inden den
ordinære generalforsamling og indkaldelse af tillidsrepræsentanterne skal
ske med mindst tre ugers varsel. Hver tillidsrepræsentant har én stemme.
Valgperioden er to år og starter umiddelbart efter afslutningen af den
ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i rækkefølge efter
antal stemmer.
Hvis formand, næstformand eller politisk sekretær afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig på vedkommende post indtil førstkommende generalforsamling, hvor posten stilles på valg.
Hvis en områdetillidsrepræsentant hhv. talsområdetillidsrepræsentant
ikke længere bestrider den pågældende post, udtræder vedkommende
af bestyrelsen og de respektive valgområder vælger hurtigst muligt en ny
områdetillidsrepræsentant hhv. talsområdetillidsrepræsentant til at indtræde i bestyrelsen.
Hvis der på et tillidsrepræsentantmøde er valgt et bestyrelsesmedlem og
pågældende ikke længere bestrider hvervet som tillidsrepræsentant, skal
vedkommende udtræde af bestyrelsen og suppleanten indtræder hurtigst
muligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne
er tilstede. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen indkaldes til møde på
foranledning af formanden eller mindst 40% af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udpeger delegerede til Finansforbundets repræsentantskab og
landsmøde.

§ 9. Midler
Bestyrelsen forvalter kredsens midler og bestemmer deres anbringelse.
Formand og næstformand har i det daglige det økonomiske ansvar for
kredsens drift.
Regnskabsåret er kalenderåret.
De valgte revisorer foretager en kritisk gennemgang af det afsluttede regnskab. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kredsens økonomiske
dispositioner.
Revisorerne modtager regnskabet senest tre uger før generalforsamlingen
og skal senest én uge før generalforsamlingen aflevere regnskabet i revideret stand og med eventuelle bemærkninger til bestyrelsen.
NYKREDS tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et
bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens og næstformandens fravær
kan tre bestyrelsesmedlemmer i forening tegne kredsen.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10. Valgregler i NYKREDS
Alle personvalg foregår skriftligt, hvis der er mere end en kandidat. Valgt er
de, der opnår flest stemmer.
Hvis ikke andet fremgår af den konkrete bestemmelse, skal der i tilfælde
af stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages ny afstemning
blandt de to eller flere kandidater, som har fået flest stemmer, og mellem
hvilke der er stemmelighed. Hvis der fortsat er stemmelighed, afgøres
valget ved lodtrækning.
Øvrige afstemninger sker skriftligt, hvis mindst ti delegerede kræver dette.
Afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er angivet i
vedtægterne. Blanke og ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11. Urafstemning
Bestyrelsen er bemyndiget til, når særlige vigtige afgørelser måtte gøre
det ønskeligt, at lade foretage skriftlig afstemning – urafstemning – blandt
samtlige medlemmer.
Bestyrelsen er forpligtet hertil, når mindst 25% af samtlige tillidsrepræsentanter eller medlemmer rejser krav herom.

§ 12. Vedtægtsændringer
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling
afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtægtsændringer, der holder sig inden for Standardvedtægten for kredsvedtægter – vedtaget af Finansforbundets landsmøde, skal alene godkendes
af NYKREDS’ generalforsamling.
Vedtægter, der ligger uden for Standardvedtægten, skal godkendes af
Finansforbundets hovedbestyrelse.

§ 13. Overførsel af medlemmer ved strukturændring
Ved ændringer i NYKREDS´ struktur, der medfører, at medlemmer skal
overføres til andre faglige personaleforeninger/kredse, sker dette i henhold
til Finansforbunbundets vedtægter og gældende praksis.

§ 14. Sammenlægning med andre Kredse
Anbefaling af forslag om sammenslutning af NYKREDS med andre
foreninger / kredse skal vedtages af en generalforsamling. Derefter skal
forslaget sendes til urafstemning blandt NYKREDS´ medlemmer.
Til vedtagelse af forslaget om sammenslutning kræves, at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Sammenslutningen sker i øvrigt i overensstemmelse med Finansforbundets
vedtægter.

§ 15. Fusion og / eller opkøb af anden virksomhed
I forbindelse med fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal der
optages drøftelser mellem NYKREDS og de berørte faglige repræsentanter
om fremtidige organisatoriske forhold.
Drøftelserne skal tage udgangspunkt i et princip om ligeværdighed parterne imellem, og drøftelserne skal ske under fuld iagttagelse af Finansforbundets værdigrundlag.
Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af Finansforbundets hovedbestyrelse udpeges en repræsentant, som kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der dog herved ikke bliver ændret på parternes aftalefrihed.
Kan parterne efter forgæves forhandling ikke nå til enighed, kan hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter.

§ 16. Opløsning
Opløsning af NYKREDS kan ske efter reglerne i Finansforbundets vedtægter.
I alle øvrige situationer kan forslag om opløsning kun vedtages, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget, og når
mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved en efterfølgende urafstemning har
stemt for opløsningen.
I tilfælde af kredsens opløsning træffer generalforsamlingen i overensstemmelse med Finansforbundets vedtægter bestemmelse om anvendelse af
kredsens midler.

Vedtægterne er senest ændret på den ordinære
generalforsamling den 20. marts 2020.
Vedtægterne er konsekvensrettede den 22. december 2020 i overensstemmelse med landsmødebeslutning af 30. september 2020 om benævnelsen af
tillidsrepræsentanter og mulighed for afholdelse af virtuel generalforsamling.

