
 
 
 
 

 
Dagsordenens punkt 5 

Indkomne forslag 
 

 
 

 
Bestyrelsen: 

1. fremsætter forslag om ændring af kredsens navn og heraf ændring af 
kredsens vedtægter – jvf. nedenfor 

2. anmoder om mandat til at effektuere navneskiftet på et for kredsen 
hensigtsmæssigt tidspunkt i løbet af generalforsamlingsperioden 

 
 

§ 1. 
Kredsens navn er Kreds 
Nordea.  
Kredsen er en 
virksomhedskreds i 
Finansforbundet i Danmark i 
henhold til denne 
organisations vedtægter.de 
bestemmelser 

§ 1. 
Kredsens navn er  
Finansforbundet i Nordea. 
Kredsen er en 
virksomhedskreds i 
Finansforbundet i Danmark i 
henhold til denne 
organisations vedtægter. 

Kredsene i 
Finansforbundet har 
ønsket at skabe en 
tydeligere sammenhæng 
mellem centrale og 
decentrale dele af 
organisationen. Det skal 
gøre det lettere at 
synliggøre os som en 
samlet organisation i 
f.eks. kommunikations- 
og hvervesammenhænge. 
 
Finansforbundets navn 
skal således indgå i alle 
kredses navne, hvilket 
har været drøftet på et 
landsmøde i juni 2018, 
hvor 
standardvedtægterne for 
kredse blev ændret. 
 
Navneændringen er 
endvidere på 
dagsordenen på 
Finansforbundets 
Landsmøde den 8. april 
2019, hvor det forventes 
at blive besluttet at 
ændringen skal 
gennemføres på 
førstkommende 
generalforsamling. 
 
Kredsbestyrelsen bakker 
fuldt op om 
navneændringen og 
ønsker derfor mulighed 
for at introducere det nye 
navn inden den næste 
ordinære 



generalforsamling - men 
ønsker samtidig at kunne 
koordinere introduktionen 
med forbundet centralt og 
øvrige kredse for at opnå 
den bedst mulige 
introduktion. 

Fusionsbestemmelse 
§ 24. 
I forbindelse med fusion 
og/eller opkøb af anden 
virksomhed skal der optages 
drøftelser mellem Kreds 
Nordea 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. 

Fusionsbestemmelse 
§ 24. 
I forbindelse med fusion 
og/eller opkøb af anden 
virksomhed skal der optages 
drøftelser mellem 
Finansforbundet i Nordea 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. 
 

 

Sammenslutning med 

andre foreninger/kredse 
§25. 
Anbefaling af forslag om 
sammenslutning af Kreds 
Nordea med andre 
foreninger/kredse skal 
vedtages af 
generalforsamlingen. 
Derefter skal forslaget 
sendes til urafstemning 
blandt foreningens 
medlemmer. Til vedtagelse 
af forslaget om 
sammenslutning kræves, at 
mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Blanke og ugyldige stemmer 
regnes ikke som afgivne 
stemmer.  

Sammenslutning med 

andre foreninger/kredse 
§25. 
Anbefaling af forslag om 
sammenslutning af 
Finansforbundet i Nordea med 
andre foreninger/kredse skal 
vedtages af 
generalforsamlingen. Derefter 
skal forslaget sendes til 
urafstemning blandt 
foreningens medlemmer. Til 
vedtagelse af forslaget om 
sammenslutning kræves, at 
mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Blanke og ugyldige stemmer 
regnes ikke som afgivne 
stemmer.  
Sammenslutningen 

 



Sammenslutningen 
godkendes endeligt på 
førstkommende landsmøde i 
Finansforbundet. 
Sammenslutning på grund af 
fusion fremlægges på 
førstkommende 
repræsentantskabsmøde i 
Finansforbundet. 

godkendes endeligt på 
førstkommende landsmøde i 
Finansforbundet. 
Sammenslutning på grund af 
fusion fremlægges på 
førstkommende 
repræsentantskabsmøde i 
Finansforbundet. 

 
Vedtaget på Kreds Nordeas 
generalforsamling den 10. marts 
2018 
Dirigent: Helle Hjorth Bentz 
 

  

 
 
 

 
 

3. Bestyrelsens forslag til ændring af Kreds Nordeas Stiftelsesfondsfundats 
som konsekvens af forslag om ændring af kredsens navn 

 
 

1. 
Fondens navn er Kreds 
Nordeas Stiftelsesfond. 
 

1. 
Fondens navn er 
Stiftelsesfonden for 
Finansforbundet i Nordea 
 

Ændringen er en 
konsekvens af forslag om 
ændring af kredsens navn 

3. 
Fondens hjemsted er i 
Hvidovre kommune. Fonden 
skal have samme adresse 
som Kreds Nordea. 

3. 
Fondens hjemsted er i 
Hvidovre kommune. Fonden 
skal have samme adresse 
som Finansforbundet i Nordea 

 

4. 
Fondens formål er at yde 
støtte til medlemmer af 
Kreds Nordea som en 
påskønnelse af en særlig 
indsats til gavn for kolleger i 
Nordea. 

4. 
Fondens formål er at yde 
støtte til medlemmer af 
Finansforbundet i Nordea som 
en påskønnelse af en særlig 
indsats til gavn for kolleger i 
Nordea. 

 

5. 
Fondens formue bestod ved 
oprettelsen af kr. 27.889,95, 
hidrørende fra AP's 
Jubilæumsfond. 
Kreds Nordea indskyder 
kontant ved udgangen af 
hvert år 2 kr. pr. medlem af 
Kreds Nordea. 

5. 
Fondens formue bestod ved 
oprettelsen af kr. 27.889,95, 
hidrørende fra AP's 
Jubilæumsfond. 
Finansforbundet i Nordea 
indskyder kontant ved 
udgangen af hvert år 2 kr. pr. 
medlem af Finansforbundet i 
Nordea. 

 

7. 
Fonden ledes af en 
bestyrelse bestående af de til 
enhver tid værende 
medlemmer af Kreds Nordea 
bestyrelse. 
Bestyrelsens formand er 
formanden for bestyrelsen i 
Kreds Nordea. Kasserer for 
fonden, er kassereren i Kreds 
Nordea. 

7. 
Fonden ledes af en bestyrelse 
bestående af de til enhver tid 
værende medlemmer af 
Finansforbundet i Nordeas 
bestyrelse. 
Bestyrelsens formand er 
formanden for bestyrelsen i 
Finansforbundet i Nordea. 
Kasserer for fonden, er 
kassereren i Finansforbundet i 

 



Nordea. 
12.  
Fondens regnskaber 
revideres af de to revisorer, 
der på generalforsamlingen i 
Kreds Nordea er valgt som 
revisorer i Kreds Nordea. 

12.  
Fondens regnskaber revideres 
af de to revisorer, der på 
generalforsamlingen i 
Finansforbundet i Nordea er 
valgt som revisorer i 
Finansforbundet i Nordea. 

 

16. 
Bestyrelsen kan med 3/4 
flertal af de afgivne stemmer 
beslutte at sammenlægge 
fonden med andre fonde 
eller at opløse fonden. I det 
omfang det er påkrævet 
efter fondslovgivningen skal 
Justitsministerens samtykke 
og fondsmyndighedens 
tilladelse indhentes. 
I tilfælde af opløsning 
overføres fondens formue til 
Kreds Nordeas formue. 
 

16. 
Bestyrelsen kan med 3/4 
flertal af de afgivne stemmer 
beslutte at sammenlægge 
fonden med andre fonde eller 
at opløse fonden. I det 
omfang det er påkrævet efter 
fondslovgivningen skal 
Justitsministerens samtykke 
og fondsmyndighedens 
tilladelse indhentes. 
I tilfælde af opløsning 
overføres fondens formue til 
Finansforbundet i Nordeas 
formue. 
 

 

Således vedtaget på fondens 
stiftelsesdag den 12. januar 1991 
med ændringer af 8. december 2000 
samt navneændring som 
konsekvent af Kreds Nordeas 
navneændring vedtaget på 
Generalforsamlingen d. 31. marts 
2007. 

  

 


