
  

  

FINANSFORBUNDET  

SPAR NORD KREDS  

 

 

indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 9.30 på Comwell Hvide Hus Aalborg, 
Vesterbro 2, 9000 Aalborg 
 
Der vil blive serveret en let morgenbuffet fra kl. 9.00. 
Efter generalforsamlingen er Finansforbundet Spar Nord Kreds vært ved en 
frokostbuffet. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
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 
     c. 1 bestyrelsesmedlem 
Valgperioden for begge er 2 år 
7. Valg af: 
     a. Revisor 
     b. Revisorsuppleant 
     Valgperioden for begge er 1 år 
8. Eventuelt 
 
Alle medlemmer af Finansforbundet Spar Nord Kreds kan deltage med 
taleret. 
Alle delegerede har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Forslag 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsens 
formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, det vil 
sige senest onsdag den 4. marts 2020.  
Forslag skal fremsendes skriftligt/pr. mail til jas@sparnord.dk. 
Rettidigt indkomne forslag vil blive offentliggjort på kredsens hjemmeside 
senest 1 uge før generalforsamlingen. 
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Kandidatur 
Ønsker du at stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du anmelde dit 
kandidatur til kredsens formand senest 4 uger inden generalforsamlingen, det 
vil sige senest onsdag den 19. februar 2020. I den forbindelse skal du 
anvende blanketten, der findes på Kredsens hjemmeside 
www.finansforbundetsparnord.dk. 
 
Delegerede blandt aktive medlemmer 
Den lokale tillidsmand forestår delegeretvalg i de bankområder og 
forretningsenheder, som har mere end 1 delegeret. Medlemmer, der ønsker 
at deltage som delegeret fra eget bankområde eller egen forretningsenhed 
med delegeretvalg, skal derfor anmelde deres kandidatur til den lokale 
tillidsmand, når denne igangsætter valget. 
 
Delegerede blandt ledige og hvilende medlemmer 
Ledige og hvilende medlemmer, der ønsker at deltage som delegeret, skal 
anmelde deres kandidatur senest 14 dage efter indkaldelsen, det vil sige 
senest fredag den 7. februar 2020. I den forbindelse skal du anvende 
blanketten, der findes på kredsens hjemmeside 
www.finansforbundetsparnord.dk. Kredskontoret vil herefter forestå valg af 
delegerede. 
 
Tilmelding 
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via kredsens hjemmeside 
www.finansforbundetsparnord.dk. 
Delegerede, medlemmer og gæster skal tilmelde sig senest onsdag den 26. 
februar 2020. 
 
Der vil ikke blive arrangeret fælles transport. Der ydes sædvanlig 
kørselsgodtgørelse til delegerede. Vi opfordrer til at aftale samkørsel. 
 
For delegerede, der har mere end 3 timers transport til generalforsamlingen, 
vil der være mulighed for overnatning fra den 17. marts 2020. Ønske om 
overnatning skal oplyses via mail til Kredskontoret, Dorthe Kræmmergaard, 
dkr@sparnord.dk senest onsdag den 19. februar 2020. 
 
Venlig hilsen 
 
FINANSFORBUNDET SPAR NORD KREDS 
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