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Vedtægtsændringsforslag 2020 

 

Herved Kredsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 

den 27. marts 2020: 

 Rød tekst er tilføjelser  

 Rød gennemstreget tekst slettes 

§ 3 Medlemmerne  

Stk. 2 I tilfælde af arbejdsløshed kan medlemskab bibeholdes med stemmeret, 
men uden valgbarhed. Pensionister og efterlønsmodtagere kan bibeholde med-
lemskab uden stemmeret og valgbarhed. Øvrige medlemmer er valgbare og 
kan have stemmeret. Det bør tilstræbes, at alle det opstiller til valg som formand 
eller bestyrelsesmedlem, er fagligt aktiv som tillidsmand i egen virksomhed.  

 

Begrundelse: 

1. del vedr. arbejdsløse og valgbarhed er en ændring, der gør at vedtægterne 
opfylder bestemmelserne i Finansforbundets vedtægters § 7, stk. 3. 

2. del begrundes i, at det er en fordel for bestyrelsens arbejde, at der bringes 
erfaringer og indsigt fra det lokale faglige arbejde ind i kredsbestyrelsen. Herved 
sikres direkte kontakt til hverdagens realiteter helt ude hos det enkelte medlem. 

 

§ 4 Generalforsamlingen 

Stk. 12 Ingen virksomhed/koncern kan være repræsenteret i bestyrelsen og af 
valgte kritiske revisorer, med mere end 2 medlemmer. Hvis der er mere end 2 
kandidater fra en virksomhed/koncern, afgør medlemmerne i virksomhe-
den/koncernen hvem der er de 2 kandidater. Kandidater til bestyrelsen vil have 
forrang frem for kritiske revisorer. Det er heller ikke muligt af vælge kritiske revi-
sorer fra samme virksomhed, som den kassereren kommer fra. Ved nyvalg af 
kasserer kan valgte kritiske revisorer sidde valgperioden ud også selvom der 
måtte blive sammenfald på virksomhed, man er ansat i.  
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Hvis der er to bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed, tilstræbes det, at 
disse er på valg forskudt af hinanden. 

Resterende kandidater kan stille op til suppleantvalget. 

 

Begrundelse:  

Forslaget om at fjerne en del af teksten skyldes bl.a., at der kunne opstå tvivl 
om kredsbestyrelsen evt. kunne tilsidesætte en generalforsamlingsbeslutning i 
forhold til f.eks. valg af kritiske revisorer. Ligeledes fjernes kravet om at kasse-
rer og kritiske revisorer ikke må komme fra samme virksomhed. Bestyrelsen 
kan ikke se at det kan give problemer, idet der er 2 kritiske revisorer og at disse 
kritiske revisorer iflg. paragraf 4, stk. 14 ikke kan komme fra samme virksom-
hed. Herved sikres uafhængighed af en enkelt virksomhed i såvel det daglige 
arbejde i kredsbestyrelsen som i det kritiske blik fra revisorerne. 

Desuden vil et valg mellem 2 eller flere kandidater fra samme virksomhed blive 
afgjort på generalforsamlingen og ikke i egen virksomhed, hvilket sikrer at hen-
synet til bestyrelsens arbejde og sammensætning sættes over lokale hensyn. 

Sluttelig tilstræbes det, at 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed er 
på valg forskudt af hinanden, bl.a. for at give mulighed for at andre fra samme 
virksomhed kan kandidere hvert år. 
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