Vedtægter for DTS Kreds III, Øst
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Kredsens navn er ”Dansk Told & Skatteforbund, Kreds III, Øst”, i daglig tale DTS Øst.
Stk. 2. Kredsens hjemsted er den kommune hvor den til en hver tid siddende formand har sin
arbejdsstedsadresse.
§ 2 Formål
Stk. 1. Kredsen har til formål:
 At virke som koordinerende, faglig organisation for medlemmerne under kredsens område
 At repræsentere medlemmerne i forhold til såvel Dansk Told & Skatteforbund som andre
 organisationers lokalafdelinger eller foreninger i kredsens område.
 At arbejde for forbedring af medlemmernes løn-, trivsels-, miljø- og arbejdsmæssige vilkår.
 At fremme og styrke samarbejdet og sammenholdet mellem medlemmerne indbyrdes og
 mellem samtlige ansatte i kredsens område.
Kredsen fungerer desuden som tillidsrepræsentanternes forum for sparring og erfaringsudveksling
med andre tillidsrepræsentanter på tværs af tilknytningen til forretningsområder – herunder omkring
tværgående landspolitiske forhold, jf. forbundets vedtægter, § 13, stk. 5.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Alle ordinære og ekstraordinære medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund, bortset fra
medlemmer af Chefkredsen, og som er medlemmer af valgenhederne under kredsen.
Stk. 2. Medlemskab starter og ophører automatisk ved henholdsvis ind- og udmeldelse af Dansk
Told & Skatteforbund.
Stk. 3. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for og værne om kredsens interesser og ved kollegialt
og fordrageligt samvirke at fremme det indbyrdes gode forhold mellem alle kredsens medlemmer.
Stk. 4. Hvis et medlem modarbejder kredsens interesser kan bestyrelsen beslutte at indberette
vedkommende til Dansk Told & Skatteforbund med henblik på udelukkelse jævnfør forbundets
vedtægter (jfr. § 3, stk. 2).
§ 4. Repræsentantskabsmøde
Stk. 1. Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed.

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmerne af bestyrelserne for valgenhederne under
kredsen. Alene repræsentanter har stemmeret, men alle medlemmer af kredsen har ret til at møde op
på kredsens repræsentantskabsmøde, hvor de har tale- og forslagsret.
Stk. 2. Kun repræsentantskabet kan vedtage eller ændre kredsens vedtægter.
Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af september måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved lokalt opslag eller via mail.
Stk. 4. Ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde skal bestyrelsen fremsætte forslag
til mødets dagsorden, som mindst skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af mødets dirigent, sekretær samt stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af formand og næstformand blandt valgte tillidsrepræsentanter i valgenhederne under
kredsen. Valgene sker for en treårig periode, og i de år, hvor forbundet afholder ordinær
kongres.
5. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet jf. stk. 4, pkt. 3, skal i motiveret
form være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet, og udsendes til repræsentanterne samt
lægges på kredsens hjemmeside senest 3 dage før mødet.
Stk. 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/4 af repræsentanterne skriftligt fremsætter ønske om det overfor bestyrelsen.
Anmodningen skal indeholde forslag til dagsorden.
Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst to ugers varsel og med
meddelelse om hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
kan kun behandle de spørgsmål, som er optaget på dagsordenen og eventuelt foretage fornødne
valg.
Stk. 8. Repræsentantskabsmødet ledes af den valgte dirigent. Referat af generalforsamlingen skal
gøres tilgængeligt for medlemmerne, fx ved offentliggørelse på DTS’ intranet. Referatet kan også
udsendes til medlemmerne efter behov.
Repræsentantskabet kan vedtage sin forretningsorden ved mødets begyndelse.
§ 5. Beslutningsdygtighed, afstemning m.v.
Stk. 1. Ved valg og afstemninger på kredsens repræsentantskabsmøde stemmer repræsentanterne på
baggrund af medlemstal i den valgenhed, de repræsenterer, således at det samlede stemmeantal for
den pågældende valgenheds repræsentanter svarer til valgenhedens medlemstal pr. 1. januar i det år,
repræsentantskabsmødet afholdes.
Stk. 2. Kredsens formand leder valget af mødets dirigent, sekretær og stemmetællere.
Stk. 3. Afstemninger afgøres med simpel stemmeflerhed, under varetagelse af stk. 1, og afholdes
ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog besluttes af dirigenten hvis en repræsentant
kræver det.

Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Er der flere kandidater til et personvalg skal valget ske ved skriftlig afstemning. Ved
stemmelighed mellem to eller flere foretages omvalg blandt disse. Hvis omvalget også ender med
stemmelighed, foretages der lodtrækning.
Stk. 5. Kandidatlister til formandsposten og næstformandsposten skal være formanden for kredsen i
hænde senest to uger inden repræsentantskabsmødet. Kandidatlister skal være forsynet med
skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af fem andre ordinære medlemmer.
Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest en uge inden
repræsentantskabsmødet.
§ 6. Kredsens bestyrelse m.v.
Stk. 1. Kredsen ledes af en bestyrelse, der består af kredsformanden, næstformanden samt formænd
for kredsens valgenheder. Øvrige tillidsrepræsentanter fra kredsens valgenheder kan deltage i
bestyrelsesarbejdet efter behov.
Kredsens formand er kredsens repræsentant i Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse, dog
jævnfør forbundets vedtægter § 13 stk. 9.
Ved valg af næstformand er tillidsrepræsentanter fra samme valgenhed som formanden kun valgbar
i omfang, der ikke er kandidater fra andre valgenheder under kredsen.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat, der anmelder valgene overfor
ledelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan arbejde efter en forretningsorden, som bestyrelsen selv fastsætter.
Stk. 3. Kredsens bestyrelse skal repræsentere kredsens medlemmer og varetage deres interesser,
jævnfør § 2 stk. 1.
Stk. 4. Kredsens formand udøver eventuel uddelegeret aftale- og forhandlingsret i nært samarbejde
med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Næstformanden varetager formandens funktioner, når denne er forhindret.
Stk. 6. Såfremt formanden eller næstformanden i løbet af valgperioden nedlægger sit mandat eller
mister sin valgbarhed som følge af ændring af tjenestestilling eller tjenestested m.v., indkaldes der i
henhold til § 4, stk. 6 til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Eneste punkt på dagsordenen er nyvalg til den ledige post. Opstår der som konsekvens af valget
ledighed på en anden post, kan der dog tillige foretages nyvalg til denne post.
De foretagne valg er gældende til næste ordinære valg jf. § 4, stk. 4.
En valgt kredsformand eller næstformand, som bliver fysisk forflyttet til en anden adresse i samme
kreds kan fortsætte i kredsbestyrelsen som kredsformand eller -næstformand valgperioden ud.
Stk. 7. Kredsens bestyrelse skal informere medlemmerne om nyt fra forbundet og fra kredsen.
§ 7. Økonomi
Kredsen har ikke selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af forbundets
økonomi og regnskab, jævnfør forbundets vedtægter § 13 stk. 4.

§ 8. Medlemsmøder
Der indkaldes til medlemsmøder efter behov, og så vidt muligt med mindst 1 uges varsel.
§ 9. Opløsning
Opløsning af kredsen kan kun ske som konsekvens af ændringer i Dansk Told & Skatteforbunds
Vedtægter
§ 10. Ikrafttræden
Stk. 1. Foranstående vedtægter er godkendt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 28.
september 2020 og træder i kraft umiddelbart efter forbundets ordinære kongres 2020.
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