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Nuværende bestemmelse Forslag Bemærkning 
  
§ 5 stk. 1 
 

Kredsens øverste myndighed er generalfor-

samlingen, der er en delegeret forsamling. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 
udgangen af maj måned. 
 

 
 
 

Kredsens øverste myndighed er generalfor-

samlingen, der er en delegeret forsamling. 
Den ordinære generalforsamling afholdes 
hvert tredje år inden udgangen af maj må-
ned, første gang i 2020. 
 
De mellemliggende år holdes årsmøde, første 

gang i 2021, jf. § 5A. 
 
 

 
Vedr. § 5 stk. 1 og 6: 
 

Finansforbundets Landsmøde, som er Finansforbundets øverste 

myndighed, afholdes hvert 3. år – næste gang i september 2020.  
Her defineres de politiske indsatsområder, som Finansforbundet for-
følger i den kommende landsmødeperiode. Afholdelse af Finansfor-
bundet Spar Nord Kreds’ generalforsamling kort før Landsmødet be-
virker, at det er en netop ny-/genvalgt kredsbestyrelse, der på 
Landsmødet er med til at sætte mål og retning.  

 
Umiddelbart efter Landsmødet fordeles de politiske indsatsområder 
på et antal politiske teams og kredsteams, som henholdsvis Finans-
forbundets hovedbestyrelse og kredsbestyrelsesmedlemmer deltager 
i. Mange udskiftninger blandt medlemmerne i disse teams midt i en 

landsmødeperiode kan virke forstyrrende for fremdriften i det politi-
ske arbejde såvel centralt i Finansforbundet som decentralt i kred-

sene.  
 
Landsmødeperioden flugter desuden med kredsens strategiperiode. 
 
Kredsbestyrelsen vurderer derfor, at der er en fordel i den stabilitet, 
en kredsbestyrelse valgt for 3 år vil give.  
 

Der vil ligge en besparelse i kun at afholde en generalforsamling 
hvert 3. år – såvel en økonomisk besparelse som en besparelse i 

forhold til tid anvendt på planlægning og afvikling af en årlig gene-
ralforsamling. Hensigten er, at disse ressourcer skal bruges på at 
møde flere af kredsens medlemmer. 
 

Kredsens årsblad vil fortsat blive udsendt hvert år.  
 
Som noget nyt vil kredsen afvikle årsmøder. Årsmødernes formål er 
at give et indblik i kredsens politiske arbejde samt regnskabet i 

 
§ 5 stk. 6 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsam-
ling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens 

virksomhed i det forløbne år 
3. Orientering om Finansforbundets virk-

somhed 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 (i lige årstal) 

b. Næstformand (i ulige årstal) 
c. 1 bestyrelsesmedlem (i lige års-

tal) 
d. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige 

årstal) 

 
 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsam-
ling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens 

virksomhed i det forløbne år 
3. Orientering om Finansforbundets virk-

somhed 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 ar-
bejde 

Valgperioden for alle er 3 år 



          

Ændringsforslag til Finansforbundet Spar Nord Kreds’ vedtægter 2020 

Rød tekst slettes og blå tekst tilføjes 

2 
 

Valgperioden for alle er 2 år 

7. Valg af: 
a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 

Valgperioden for begge er 1 år 
8. Eventuelt 
 

7. Valg af: 

a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 
Valgperioden for begge er 3 år 

8. Eventuelt 
 

perioden mellem to generalforsamlinger. Deltagerne på årsmøderne 

vil være kredsbestyrelsen samt kredsens tillidsmænd. Se ny § 5A 
herunder. 
 

De foreslåede ændringer er også beskrevet i artiklen ”Medlemmerne 
har førsteprioritet” på side 14 i kredsens årsblad 2020. 
 

  
§ 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 tillidsmandsarrangementer. Delta-

gerne udgør kredsens tillidsmænd og kreds-
bestyrelse på datoen for afholdelse af årsmø-
det.  
 
Stk. 3 
 

Indkaldelse til årsmødet sker via invitation til 
tillidsmandsarrangementet med mindst 2 

ugers varsel. 
 
Stk. 4 
 
På årsmødet orienteres om kredsens virke og 

regnskab. 
 

 
 
 
 
 
Årsmødernes formål er at give tillidsmændene et indblik i kredsens 

politiske arbejde samt regnskabet i perioden mellem to generalfor-
samlinger. 
 

Møderne vil blive afholdt således, at der opnås en økonomisk bespa-
relse i forhold til at holde en årlig generalforsamling. 
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Stk. 5 

 
I år med årsmøde offentliggøres kredsens 
regnskab for det seneste regnskabsår senest 

ved udgangen af maj måned. Offentliggørelse 
sker via kredsens hjemmeside. 
 

Stk. 6 
 
Der udarbejdes en skriftlig orientering om 
årsmødet, som offentliggøres på kredsens 
hjemmeside. 
 

 
§ 7 stk. 2 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af og 
blandt tillidsmændene i Spar Nord koncernen 
i henhold til gældende forretningsorden for 
Spar Nord Kreds. Valget gælder for 2 år. 

 

 
 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af og 
blandt tillidsmændene i Spar Nord koncernen 
i henhold til gældende forretningsorden for Fi-
nansforbundet Spar Nord Kreds. Valget gæl-

der for 3 år. 
 

 
 
 

Ændringen af kredsens navn er en konsekvenstilretning som følge af 
det mandat, kredsbestyrelsen blev givet på sidste års generalfor-
samling. 
 

I forhold til ændring af valgperioden for øvrige bestyrelsesmedlem-
mer – i daglig tale kaldet deltidskredsbestyrelsesmedlemmer – fin-
der kredsbestyrelsen det naturligt, at denne flugter valgperioden for 
såvel tillidsmænd som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer. 
 

 


