Forslag til ændring af
Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter
på den ekstraordinære kongres
23. oktober 2013
(Seniorkredsen)

§ 4. Ind- og udmeldelse m.v.
Nuværende formulering:
Stk. 3.
Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning,
overenskomster og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten, samt nuværende og tidligere ansatte i den
offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og inddrivelse, kan på begæring optages
som ekstraordinært medlem af forbundet.
Begæring om ekstraordinært medlemskab kan dog afvises, såfremt hovedbestyrelsen finder, der er grund
hertil.
Ansatte, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler ubetinget er
tillagt forhandlingsretten, kan ikke optages som ekstraordinært medlem.
Såfremt det ekstraordinære medlem ikke er ansat under Skatteministeriet omfatter det ekstraordinære
medlemskab kun forbundet og ikke forbundets kredse eller afdelinger.
Ekstraordinært medlemskab berettiger ikke til faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til
aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinært medlemskab af
forbundet.
Ekstraordinære medlemmer kan på anmodning efter beslutning i hovedbestyrelsen overføres til ordinært
medlemskab.
Forslag til ny formulering:
Stk. 3.
Alle med tilknytning til Skatteministeriet, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning,
overenskomster og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten, samt nuværende og tidligere ansatte i den
offentlige og private sektor beskæftiget med told, skat, afgifter og inddrivelse, kan på begæring optages
som ekstraordinært medlem af forbundet.
Begæring om ekstraordinært medlemskab kan dog afvises, såfremt hovedbestyrelsen finder, der er grund
hertil.
Ansatte, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler ubetinget er
tillagt forhandlingsretten, kan ikke optages som ekstraordinært medlem.
Såfremt det ekstraordinære medlem ikke er ansat under eller pensioneret fra Skatteministeriet, omfatter
det ekstraordinære medlemskab kun forbundet og ikke forbundets kredse eller afdelinger.
Ekstraordinært medlemskab berettiger ikke til faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til
aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinært medlemskab af
forbundet.
Ekstraordinære medlemmer kan på anmodning efter beslutning i hovedbestyrelsen overføres til ordinært
medlemskab.
Nuværende formulering:
Stk. 6.
Medlemmer, der på grund af alder eller svagelighed eller uden egen skyld afskediges, kan overgå til at
være passive medlemmer.
Medlemmer på 50 år eller derover eller med et medlemskab på mindst 25 år, som lader sig afskedige,
kan ligeledes overgå til at være passive medlemmer.
Forslag til ny formulering:

Stk. 6.
Medlemmer, der afskediges fra en stilling, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler
udøver forhandlingsretten, overgår ved afskedigelsen til Seniorkredsen, med mindre de melder sig ud af
forbundet.
Nuværende formulering:
Stk. 9.
Udtræder et ordinært medlem af forbundet, eller er vedkommende udmeldt på grund af restance eller
ekskluderet, har han/hun intet krav på forbundet eller dets midler.
Ekstraordinære og passive medlemmer har intet krav på forbundets midler.
Forslag til ny formulering:
Stk. 9.
Udtræder et ordinært medlem af forbundet, eller er vedkommende udmeldt på grund af restance eller
ekskluderet, har han/hun intet krav på forbundet eller dets midler.
Ekstraordinære medlemmer og medlemmer af Seniorkredsen har intet krav på forbundets midler.

§ 5. Forbundets opbygning
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Forbundets øverste myndighed udøves af en kongres, der består af hovedbestyrelsens medlemmer og et
antal delegerede valgt efter de i § 12, stk. 12 og 13, § 13 stk. 12 og 13 samt § 14, stk. 8 og 9 anførte
bestemmelser.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes møde i repræsentantskabet, jfr. § 8, stk. 1.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Forbundets øverste myndighed udøves af en kongres, der består af hovedbestyrelsens medlemmer og et
antal delegerede valgt efter de i § 12, stk. 12 og 13, § 13 stk. 12 og 13, § 14, stk. 8 og 9 samt § 15, stk.
8 og 9 anførte bestemmelser.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes møde i repræsentantskabet, jfr. § 8, stk. 1.
Forslag til ny formulering efter strukturpakke:
Stk. 1.
Forbundets øverste myndighed udøves af en kongres, der består af hovedbestyrelsens medlemmer og et
antal delegerede, som er de valgte tillidsrepræsentanter jfr. § 11, stk. 2 samt bestyrelsesmedlemmerne i
Chefkredsen jfr. § 14, stk. 3. og bestyrelsesmedlemmer jfr. § 15, stk. 8.
I de år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, afholdes møde i repræsentantskabet, jfr. § 8, stk. 1.
Nuværende formulering:
Stk. 3.
Ved hver lokalitet/skattecenter i SKATs regionale struktur med mindst 25 medlemmer oprettes en
lokalafdeling af forbundet.
Enhederne under Skatteregion København er dog samlet i én lokalafdeling, som samtidig udgør Kreds VI
(København). § 11 gælder derfor ikke for enhederne under Skatteregion København bortset fra
bestemmelserne om valg af tillidsrepræsentanter i § 11 stk. 2.
Som et appendix til disse vedtægter udarbejder Hovedbestyrelsen en oversigt, som nærmere angiver,
hvilke lokaliteter, der hører under de enkelte lokalafdelinger.
Lokalafdelingens navn er “Dansk Told & Skatteforbund” efterfulgt af navnet på den geografiske lokalitet.
Lokalafdelingen omfatter alle medlemmer, der fysisk hører til på den pågældende lokalitet, uanset deres
organisatoriske placering i SKAT.
Lokalafdelingen indgår i en af følgende seks regionale kredse:
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds I (Nordjylland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter under
Skatteregion Nordjylland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds II (Midtjylland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter under
Skatteregion Midtjylland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds III (Syddanmark) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter
under Skatteregion Syddanmark.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Midt- og Sydsjælland) - der omfatter lokalafdelinger ved
lokaliteter under Skatteregion Midt- og Sydsjælland.

• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds V (Nordsjælland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter
under Skatteregion Nordsjælland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds VI (København) - der omfatter lokalafdelingen ved Skatteregion
København.
Dansk Told & Skatteforbunds Kreds VII (Koncerncentret m.v.) omfatter alle medlemmer, der
organisatorisk hører til Skatteministeriets Koncerncenter - herunder SAC, Ankenævnssekretariaterne,
Intern Revision, Spillemyndigheden samt eventuelle øvrige centrale og landsdækkende enheder, der ikke
indgår i SKATs regionale struktur - samt Landsskatteretten og Det Danske Klasselotteri A/S.
Undtaget herfra er dog medlemmer, som fysisk er placeret ved lokaliteter, hvor der er oprettet en
lokalafdeling jfr. § 5, stk. 3, 1. punkt, idet disse medlemmer hører til lokalafdelingen ved lokaliteten.
Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds omfatter alle medlemmer i chefniveauet.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til en lokalafdeling eller en kreds.
Forslag til ny formulering:
Stk. 3.
Ved hver lokalitet/skattecenter i SKATs regionale struktur med mindst 25 medlemmer oprettes en
lokalafdeling af forbundet.
Enhederne under Skatteregion København er dog samlet i én lokalafdeling, som samtidig udgør Kreds VI
(København). § 11 gælder derfor ikke for enhederne under Skatteregion København bortset fra
bestemmelserne om valg af tillidsrepræsentanter i § 11 stk. 2.
Som et appendix til disse vedtægter udarbejder Hovedbestyrelsen en oversigt, som nærmere angiver,
hvilke lokaliteter, der hører under de enkelte lokalafdelinger.
Lokalafdelingens navn er “Dansk Told & Skatteforbund” efterfulgt af navnet på den geografiske lokalitet.
Lokalafdelingen omfatter alle medlemmer, der fysisk hører til på den pågældende lokalitet, uanset deres
organisatoriske placering i SKAT.
Lokalafdelingen indgår i en af følgende seks regionale kredse:
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds I (Nordjylland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter under
Skatteregion Nordjylland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds II (Midtjylland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter under
Skatteregion Midtjylland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds III (Syddanmark) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter
under Skatteregion Syddanmark.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Midt- og Sydsjælland) - der omfatter lokalafdelinger ved
lokaliteter under Skatteregion Midt- og Sydsjælland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds V (Nordsjælland) - der omfatter lokalafdelinger ved lokaliteter
under Skatteregion Nordsjælland.
• Dansk Told & Skatteforbunds Kreds VI (København) - der omfatter lokalafdelingen ved Skatteregion
København.
Dansk Told & Skatteforbunds Kreds VII (Koncerncentret m.v.) omfatter alle medlemmer, der
organisatorisk hører til Skatteministeriets Koncerncenter - herunder SAC, Ankenævnssekretariaterne,
Intern Revision, Spillemyndigheden samt eventuelle øvrige centrale og landsdækkende enheder, der ikke
indgår i SKATs regionale struktur - samt Landsskatteretten og Det Danske Klasselotteri A/S.

Undtaget herfra er dog medlemmer, som fysisk er placeret ved lokaliteter, hvor der er oprettet en
lokalafdeling jfr. § 5, stk. 3, 1. punkt, idet disse medlemmer hører til lokalafdelingen ved lokaliteten.
Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds omfatter alle medlemmer i chefniveauet.
Dansk Told & Skatteforbunds Seniorkreds omfatter alle ordinære medlemmer, som er fratrådt deres
stilling inden for det område, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler udøver
forhandlingsretten, samt ekstraordinære medlemmer, der i øvrigt henføres til Seniorkredsen jfr. kredsens
egne vedtægter.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til en lokalafdeling eller en kreds.
Forslag til ny formulering efter strukturpakke:
Stk. 3.
De organisatoriske enheder under Skatteministeriet samt hver lokalitet i SKAT med mindst 25
medlemmer udgør en valgenhed i forbundet.
Som et appendiks til disse vedtægter udarbejder Hovedbestyrelsen en oversigt, som nærmere angiver,
hvilke enheder og lokaliteter der hører under de enkelte valgenheder – herunder også enheder og
lokaliteter, som ikke opfylder betingelsen om 25 medlemmer.
Valgenheden omfatter alle medlemmer, der organisatorisk hører til den pågældende enhed under
Skatteministeriet eller fysisk hører til på den pågældende lokalitet i SKAT uanset deres organisatoriske
tilknytning til SKATs forretningsområder.
Valgenhederne indgår i fire regionale kredse.


Dansk Told & Skatteforbund Kreds I (Nord) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter i SKAT,
der er beliggende i Jylland nord for linjen Skjern – Brande – Odder.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds II (Syd) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter i SKAT, der
er beliggende i Jylland syd for linjen Skjern – Brande – Odder samt på Fyn.



Dansk Told & Skatteforbund Kreds III (Øst) – der omfatter valgenheder ved lokaliteter i SKAT,
der er beliggende på Bornholm og Sjælland, bortset fra valgenhederne i København.



Dansk Told & Skatteforbunds Kreds IV (Hovedstaden m.v.), der omfatter valgenheder ved
lokaliteter i SKAT, der er beliggende i København, samt valgenheder ved øvrige enheder under
Skatteministeriet (Departementet, Intern Revision, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen samt
Det Danske Klasselotteri A/S).

Dansk Told & Skatteforbunds Chefkreds omfatter alle medlemmer i chefniveauet.
Dansk Told & Skatteforbunds Seniorkreds omfatter alle ordinære medlemmer, som er fratrådt deres
stilling inden for det område, hvor forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler udøver
forhandlingsretten, samt ekstraordinære medlemmer, der i øvrigt henføres til Seniorkredsen jfr. kredsens
egne vedtægter.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen medlemmernes tilhørsforhold til en valgenhed eller en kreds.

§ 7. Ekstraordinær kongres
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Ekstraordinær kongres afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre af de
lokale afdelinger eller en kreds skriftligt fremsætter ønske derom, og samtidigt meddeler
hovedbestyrelsen hvilke sager, der ønskes behandlet.
Chefkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål, hvor alle
delegerede har stemmeret jfr. § 9, stk. 7, samt personvalg jfr. § 15 og § 16.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Ekstraordinær kongres afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre af de
lokale afdelinger eller en kreds skriftligt fremsætter ønske derom, og samtidigt meddeler
hovedbestyrelsen hvilke sager, der ønskes behandlet.
Chefkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål, hvor alle
delegerede har stemmeret jfr. § 9, stk. 7, samt personvalg jfr. § 15 og § 16.
Seniorkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål, som har
betydning for Seniorkredsens medlemmer, og hvor kredsens hovedbestyrelsesmedlem og delegerede har
stemmeret jfr. 9, stk. 7.
Forslag til ny formulering efter strukturpakke:
Stk. 1.
Ekstraordinær kongres afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre
valgenheder, et tillidsrepræsentantforum eller en kreds skriftligt fremsætter ønske derom, og samtidigt
meddeler hovedbestyrelsen hvilke sager, der ønskes behandlet.
Chefkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål, hvor alle
delegerede har stemmeret jfr. § 9, stk. 7, samt personvalg jfr. § 15.
Seniorkredsen kan alene indkalde til en ekstraordinær kongres med behandling af spørgsmål, som har
betydning for Seniorkredsens medlemmer og hvor kredsens hovedbestyrelsesmedlem og delegerede har
stemmeret jfr. 9, stk. 7.
Nuværende formulering:
Stk. 2.
Ved afholdelse af ekstraordinær kongres gælder de til den sidst afholdte ordinære kongres valgte
delegeredes mandater, jfr. dog § 12 stk. 15, § 13 stk. 15 og § 14, stk. 11.
Forslag til ny formulering:
Stk. 2.
Ved afholdelse af ekstraordinær kongres gælder de til den sidst afholdte ordinære kongres valgte
delegeredes mandater.

§ 8. Repræsentantskabet
Nuværende formulering:
Stk. 5.
Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter for kredsene udpeget
blandt de delegerede jfr. § 12, stk. 14, § 13, stk. 14 og § 14, stk. 10.
Forslag til ny formulering:
Stk. 5.
Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter for kredsene udpeget
blandt de delegerede jfr. § 12, stk. 14, § 13, stk. 14, § 14, stk. 10 og § 15, stk. 10.
Forslag til ny formulering efter strukturpakke:
Stk. 5.
Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter for kredsene, som er
identisk med de delegerede jfr. § 5, stk. 1.

§ 9. Beslutningsdygtighed, afstemninger m.v.
Nuværende formulering:
Stk. 7.
Beretningen deles op i 3 afsnit:
en hvor alle delegerede eller repræsentanter har stemmeret,
en hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Chefkredsens delegerede eller
repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
en hvor alene Chefkredsens delegerede eller repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har
stemmeret.
Forslag til ny formulering:
Stk. 7.
Beretningen deles op i 5 afsnit:
et hvor alle delegerede eller repræsentanter har stemmeret,
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Seniorkredsens og Chefkredsens
delegerede eller repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Seniorkredsens delegerede eller
repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
et hvor alle delegerede og repræsentanter med undtagelse af Chefkredsens delegerede eller
repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har stemmeret, og
et hvor alene Chefkredsens delegerede eller repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlem har
stemmeret.
Ny Stk. 8.
Ved afstemninger om forslag har Seniorkredsens delegerede eller repræsentanter alene stemmeret
vedrørende forslag, der har betydning for Seniorkredsens medlemmer.
Som konsekvens bliver de nuværende Stk. 8, 9 og 10 til Stk. 9, 10 og 11.

§ 10. Hovedbestyrelsen
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, næstformanden, chefkredsformanden og formand samt
næstformand for Kreds I - VII jfr. § 12, stk. 11 og § 13, stk. 11.
Formænd for permanente udvalg nedsat af hovedbestyrelsen kan efter behov tilkaldes og deltage i
hovedbestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, næstformanden, chefkredsformanden,
seniorkredsformanden og formand samt næstformand for Kreds I - VII jfr. § 12, stk. 11 og § 13, stk. 11.
Seniorkredsformanden deltager alene i de hovedbestyrelsesmøder, hvor kredsformanden i samråd med
forbundsformanden vurderer, at der er emner på dagsordenen, der har betydning for Seniorkredsens
medlemmer.
Formænd for permanente udvalg nedsat af hovedbestyrelsen kan efter behov tilkaldes og deltage i
hovedbestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 1.
Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, chefkredsformanden, seniorkredsformanden,
formændene for de fire tillidsrepræsentantfora jfr. § 13, stk. 2 samt formændene for Kreds I - IV jfr. §
12, stk. 2.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand jfr. § 17, stk. 1.
Seniorkredsformanden deltager alene i de hovedbestyrelsesmøder, hvor kredsformanden i samråd med
forbundsformanden vurderer, at der er emner på dagsordenen, der har betydning for Seniorkredsens
medlemmer.
Formænd for permanente udvalg nedsat af hovedbestyrelsen kan efter behov tilkaldes og deltage i
hovedbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.
Nuværende formulering:
Stk. 8.
Ved afstemninger i hovedbestyrelsen har de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer pligt til at
stemme for eller imod. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er
formandens stemme udslagsgivende.
I sager der ikke angår chefniveauet, kan Chefkredsens hovedbestyrelsesmedlem undlade at stemme.
Forslag til ny formulering:
Stk. 8.
Ved afstemninger i hovedbestyrelsen har de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer bortset fra
Seniorkredsens hovedbestyrelsesmedlem pligt til at stemme for eller imod. Alle beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
Seniorkredsens hovedbestyrelsesmedlem har alene ret og pligt til at stemme i sager, der har betydning
for Seniorkredsens medlemmer.
I sager, der ikke angår chefniveauet, kan Chefkredsens hovedbestyrelsesmedlem undlade at stemme.

§ 15. Seniorkredsen
Stk. 1.
I anliggender, der alene vedrører Seniorkredsens medlemmer, tegnes forbundet af Seniorkredsens
formand. Aftaler indgået af Seniorkredsen på kredsens område skal dog forelægges til orientering i
hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
Seniorkredsen bestemmer selv sit navn og sin organisationsform og ledes og arbejder efter særlige af
den selv fastsatte vedtægter, som, hvad angår kredsens myndighedsområde og forretningsgang, skal
være i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Stk. 3.
Kredsen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning fastsættes i kredsens vedtægter, som skal
indeholde regler for valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisorer m.v.
Stk. 4.
Kredsens vedtægter skal desuden indeholde regler for indstilling og valg af kongresdelegerede og
repræsentanter m.v.
Stk. 5.
Det er kredsbestyrelsens opgave at virke som et koordinerende led, dels inden for eget medlemsområde,
dels i forholdet til side- og overordnede instanser i forbundet.
Stk. 6.
Kredsbestyrelsen skal i sin virksomhed iagttage, at forbundets almene interesser ikke anfægtes.
Stk. 7.
I hovedbestyrelsen repræsenteres Seniorkredsen af kredsens formand.
Stk. 8.
Ved valg af delegerede lægges kredsens medlemstal pr. 1. januar i året for afholdelsen af den ordinære
kongres til grund, og valgene skal være gennemført og meddelt forbundets sekretariat inden 1. juni.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 8.
Kredsbestyrelsens medlemmer – bortset fra suppleanter – udgør kredsens delegerede på forbundets
kongres og er kredsens repræsentanter på forbundets repræsentantskabsmøde.
Kredsen kan alene udpege suppleanter for delegerede eller repræsentanter, som er forhindret i at deltage
i kongressen eller på repræsentantskabsmødet, blandt suppleanterne til kredsbestyrelsen.
Stk. 9.
Seniorkredsen vælger en delegeret for hver påbegyndt 500 ordinære medlemmer. Kredsens antal
delegerede kan dog ikke overstige antallet af medlemmer i kredsbestyrelsen, og der kan ikke vælges
delegerede, som ikke er medlemmer af kredsbestyrelsen.
For alle delegerede vælges en personlig suppleant. Der er ikke krav om, at de personlige suppleanter skal
være medlem af kredsbestyrelsen.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
(Udgår)
Stk. 10.
Af og blandt de delegerede udpeger kredsens bestyrelse et antal repræsentanter jfr. § 8, stk. 5, som
udgør kredsens medlemmer af forbundets repræsentantskab.
Seniorkredsen har en repræsentant for hver påbegyndt 1000 ordinære medlemmer.

Ved opgørelsen af antal repræsentanter lægges samme medlemstal til grund som ved opgørelse af antal
delegerede jfr. § 14, stk. 8.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
(Udgår)
Stk. 11.
Valgene til kongressen og repræsentantskabet er normalt gældende for 3 år. Såfremt en delegeret i løbet
af kongresperioden nedlægger sit mandat eller mister sin valgbarhed, vælger kredsen snarest en ny
delegeret (og personlig suppleant).
Et sådan suppleringsvalg, der kun gælder for den resterende del af kongresperioden, skal meddeles
forbundets sekretariat straks efter valgets gennemførelse.
Såfremt den delegerede var udpeget som repræsentant, skal der samtidig ske nyudpegning til
repræsentantskabet for den resterende del af kongresperioden.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
(Udgår)
Stk. 12.
Transportudgifter i forbindelse med Seniorkredsens deltagelse i møder afholdt af forbundet afholdes af
Dansk Told & Skatteforbund.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 9.
Transportudgifter i forbindelse med Seniorkredsens deltagelse i møder afholdt af forbundet afholdes af
Dansk Told & Skatteforbund.

Som konsekvens af den nye § 15 bliver de nuværende §§ 15 – 27 til §§ 16 – 28.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Som konsekvens af den nye § 15 bliver de nuværende §§ 15 – 29 til §§ 16 – 30.

§ 16. Forbundets formand
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Forbundets formand vælges på den ordinære kongres. Kongressen kan dog vedtage at henvise valget af
formand til landsafstemning, jfr. § 9, stk. 6.
Kun ordinære medlemmer af forbundet kan vælges som formand
Kandidatlister til formandsposten skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden kongressen.
Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af 5
andre ordinære medlemmer. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest
3 uger inden kongressen.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Forbundets formand vælges på den ordinære kongres. Kongressen kan dog vedtage at henvise valget af
formand til landsafstemning, jfr. § 9, stk. 6.
Henvises valget af formand til landsafstemning, har alene ordinære medlemmer af forbundet, bortset fra
ordinære medlemmer af Seniorkredsen, stemmeret ved landsafstemningen.
Kun ordinære medlemmer af forbundet, bortset fra medlemmer af Seniorkredsen, kan vælges som
formand.
Kandidatlister til formandsposten skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden kongressen.
Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af 5
andre ordinære medlemmer. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest
3 uger inden kongressen.

§ 17. Forbundets næstformand
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Forbundets næstformand vælges på den ordinære kongres. Kongressen kan dog vedtage at henvise
valget af næstformand til landsafstemning, jfr. § 9, stk. 6.
Kun ordinære medlemmer af forbundet kan vælges som næstformand
Kandidatlister til næstformandsposten skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden kongressen.
Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af 5
andre ordinære medlemmer. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest
3 uger inden kongressen.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Forbundets næstformand vælges på den ordinære kongres. Kongressen kan dog vedtage at henvise
valget af næstformand til landsafstemning, jfr. § 9, stk. 6.
Henvises valget af næstformand til landsafstemning har alene ordinære medlemmer af forbundet bortset
fra ordinære medlemmer af Seniorkredsen stemmeret ved landsafstemningen.
Kun ordinære medlemmer af forbundet bortset fra medlemmer af Seniorkredsen kan vælges som
næstformand
Kandidatlister til næstformandsposten skal være forbundet i hænde senest 4 uger inden kongressen.
Kandidatlister skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af 5
andre ordinære medlemmer. Kandidatnavne skal bekendtgøres ved meddelelse til medlemmerne senest
3 uger inden kongressen.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 1.
Forbundets næstformand konstitueres af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde efter afholdelse af en ordinær kongres.
Chefkredsens formand og formanden for Seniorkredsen er ikke valgbare som forbundets næstformand.

§ 24. Medlemskontingentet
Stk. 1.
Medlemskontingentet fastsættes af kongressen.
Kontingent til Seniorkredsen fastsættes af kredsens generalforsamling på baggrund af rammer fastsat af
kongressen.
Det vedtagne kontingent bortset fra kontingentet til Seniorkredsen reguleres pr. 1. juni med samme
procent som den gennemsnitlige lønudvikling på forbundets aftaler og overenskomster på det statslige
område. Det beregnede kontingent afrundes opad til nærmeste hele kroner.
Chefkredsen og Seniorkredsen indsender godkendt regnskab til forbundet af hensyn til forbundets
regnskab og revision.
Regnskaberne for de øvrige kredse indgår i forbundets regnskab.
Kredsene modtager pr. måned pr. medlem en andel af kontingentet, som fastsættes af kongressen.
Seniorkredsen modtager dog kredsens kontingentandel én gang om året.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 1.
Medlemskontingentet fastsættes af kongressen.
Kontingent til Seniorkredsen fastsættes af kredsens generalforsamling på baggrund af rammer fastsat af
kongressen.
Det vedtagne kontingent, bortset fra kontingentet til Seniorkredsen, reguleres pr. 1. juni med samme
procent som den gennemsnitlige lønudvikling på forbundets aftaler og overenskomster på det statslige
område. Det beregnede kontingent afrundes opad til nærmeste hele kroner.
Chefkredsen og Seniorkredsen indsender godkendt regnskab til forbundet af hensyn til forbundets
regnskab og revision.
Seniorkredsen modtager kredsens kontingent opkrævet af forbundet én gang om året.

§ 28. Forbundets opløsning
Nuværende formulering:
Stk. 1.
Forbundet kan kun opløses, når det ved landsafstemning er vedtaget af mindst 3/4 af de i afstemningen
deltagende ordinære medlemmer, og dette flertal udgør mere end halvdelen af forbundets ordinære
medlemmer.
Forslag til ny formulering:
Stk. 1.
Forbundet kan kun opløses, når det ved landsafstemning er vedtaget af mindst 3/4 af de i afstemningen
deltagende ordinære medlemmer, og dette flertal udgør mere end halvdelen af forbundets ordinære
medlemmer.
Medlemmer af Seniorkredsen kan ikke deltage i landsafstemning om opløsning af forbundet og indgår
ikke ved opgørelsen af antallet af ordinære medlemmer i forbindelse med afstemningen.

§ 29. Overgangsbestemmelser
Stk. 1.
Ved kongressens beslutning om optagelse af Seniorforeningen Told●Skat i forbundet som Seniorkredsen
bortfalder muligheden for passivt medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund.
Stk. 2.
Inden en måned efter beslutningen sender forbundets sekretariat et brev til de tidligere passive
medlemmer af forbundet, hvori det meddeles, at de ved førstkommende årsskifte vil blive overført til
medlemskab af Seniorkredsen med de pligter og rettigheder, dette indebærer.
Stk. 3.
Ønsker tidligere passive medlemmer af forbundet ikke overførsel til Seniorkredsen, skal de meddele dette
skriftligt eller pr. elektronisk post til forbundets sekretariat inden tidspunktet for overførslen til
Seniorkredsen.
Passive medlemmer, der ikke ønsker overførsel til Seniorkredsen, betragtes som udmeldt af forbundet.
Stk. 4.
Uanset bestemmelserne i § 4 kan indmeldelse og udmeldelse for medlemmer af Seniorkredsen indtil
videre ske direkte til Seniorkredsens kasserer i det omfang, Seniorkredsen ønsker, at disse funktioner
fortsat varetages af kredsen.
Kassereren i Seniorkredsen har pligt til at underrette forbundets sekretariat om ind- og udmeldelser af
kredsen.
Ind- og udmeldelse overgår dog fra Seniorkredsen til forbundets sekretariat senest pr. 1. januar 2020.
Stk. 5.
Uanset bestemmelserne i § 24 kan kontingentopkrævning for medlemmer af Seniorkredsen indtil videre
varetages af Seniorkredsen i det omfang, Seniorkredsen ønsker, at disse funktioner fortsat varetages af
kredsen.
Kontingentopkrævningen overgår dog fra Seniorkredsen til forbundets sekretariat senest pr. 1. januar
2018.
Stk. 6.
Ovenstående stk. 4 og 5 ændrer ikke ved, at Seniorkredsen også efter 1. januar 2018 kan bevare
selvstændig økonomi og kassererfunktion.
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
§ 29. Overgangsbestemmelser
Stk. 7.
Ved kongressens beslutning om optagelse af Seniorforeningen Told●Skat i forbundet som Seniorkredsen
bortfalder muligheden for passivt medlemskab af Dansk Told & Skatteforbund.
Stk. 8.
Inden en måned efter beslutningen sender forbundets sekretariat et brev til de tidligere passive
medlemmer af forbundet, hvori det meddeles, at de ved førstkommende årsskifte vil blive overført til
medlemskab af Seniorkredsen med de pligter og rettigheder, dette indebærer.
Stk. 9.
Ønsker tidligere passive medlemmer af forbundet ikke overførsel til Seniorkredsen, skal de meddele dette
skriftligt eller pr. elektronisk post til forbundets sekretariat inden tidspunktet for overførslen til
Seniorkredsen.
Passive medlemmer, der ikke ønsker overførsel til Seniorkredsen, betragtes som udmeldt af forbundet.
Stk. 10.

Uanset bestemmelserne i § 4 kan indmeldelse og udmeldelse for medlemmer af Seniorkredsen indtil
videre ske direkte til Seniorkredsens kasserer i det omfang, Seniorkredsen ønsker, at disse funktioner
fortsat varetages af kredsen.
Kassereren i Seniorkredsen har pligt til at underrette forbundets sekretariat om ind- og udmeldelser af
kredsen.
Ind- og udmeldelse overgår dog fra Seniorkredsen til forbundets sekretariat senest pr. 1. januar 2020.
Stk. 11.
Uanset bestemmelserne i § 24 kan kontingentopkrævning for medlemmer af Seniorkredsen indtil videre
varetages af Seniorkredsen i det omfang, Seniorkredsen ønsker, at disse funktioner fortsat varetages af
kredsen.
Kontingentopkrævningen overgår dog fra Seniorkredsen til forbundets sekretariat senest pr. 1. januar
2018.
Stk. 12.
Ovenstående stk. 10 og 11 ændrer ikke ved, at Seniorkredsen også efter 1. januar 2018 kan bevare
selvstændig økonomi og kassererfunktion.
Stk. 13.
§ 29 bortfalder automatisk i forbindelse med den ordinære kongres i oktober 2017, hvorefter nuværende
§ 30 bliver ny § 29.

§ 30. Godkendelse og ikrafttrædelse
Stk. 1.
Foranstående vedtægter er godkendt af kongressen på det stiftende møde, afholdt den 13. januar 1993
på Hotel Nyborg Strand og senest ændret af kongressen på det ordinære møde den 21. oktober 2014 på
Hotel Nyborg Strand.
Stk. 2.
Bestemmelserne i vedtægterne omkring Seniorkredsen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på
kongressen den 21. oktober 2014 således at overførslen fra passivt medlemskab til medlemskab af
Seniorkredsen sker pr. januar 2015.
Forslag til alternativt stykke 2:
Stk. 2.
Bestemmelserne i vedtægterne omkring Seniorkredsen er på baggrund af den bemyndigelse, der blev
givet på kongressen i oktober 2011 samt de beslutninger, der blev truffet på repræsentantskabsmødet i
oktober 2012 (eller 2013) de facto trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2013 (eller 2014).
Forslag til ny formulering efter strukturpakken:
Stk. 1.
Foranstående vedtægter er godkendt af kongressen på det stiftende møde, afholdt den 13. januar 1993
på Hotel Nyborg Strand og senest ændret af kongressen på det ekstraordinære møde den 23. oktober
2013 på Hotel Munkebjerg i Vejle.
Stk. 2.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på den ekstraordinære kongres den 23. oktober
2013.
Stk. 3.
Overførsel af medlemmer fra passivt medlemskab til medlemskab af Seniorkredsen sker pr. 1. januar
2014.

