Dansk Told & Skatteforbund – Kreds II, Syd

Referat fra repræsentantskabsmøde den 28. april 2016 i Middelfart
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af mødets dirigent, sekretær og 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Indkomne forslag:
Valg efter vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 4:
 Formand (vælges i de år hvori forbundet afholder ordinær kongres, for en 3
årige periode)
 Næstformand (vælges i de år hvori forbundet afholder ordinær kongres, for
en 3 årige periode)
 Suppleant (vælges for et år) Peter Hansen modtager genvalg
 Sekretær og suppleant (vælges for et år)
Peter Jørgensen og Winnie Wolf Andersen ønsker genvalg
5. Eventuelt
Velkomst
Anita Illum indledte mødet med at byde velkommen til de fremmødte. En speciel velkomst til Formand Jørn Rise, næstformand Marianne S Nielsen og Ole Pedersen. Anita oplyste at Jørn Rise og
Marianne ville komme med sidste nyt efter repræsentantskabsmødet.
Ad 1. Valg af mødets dirigent, sekretær og 2 stemmetællere.
Ole Pedersen blev valg til dirigent, Peter D Jørgensen som sekretær, Kirsten Islund og Helle Jacobsen som stemmetællere.
Ole takkede for valget og konstaterede jfr. Vedtægterne at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet og samtidig beslutningsdygtig.
Ole efterlyste kommentarer til dagsordenen, da det er repræsentantskabsmødet der fastsætter den
endelige dagsorden – dagsordenen blev godkendt.
Jfr. § 4 stk. 2 stemmes der efter ko-hale-princippet – altså medlemstal ved de enkelte valgenheder.
Valg af:

Fordeling af stemmer:
Haderslev
70
Middelfart 144
Odense
133
Svendborg 63
Tønder
50
Ribe
84
I alt
544
Ad 2. Bestyrelsens beretning
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Beretningen kan trækkes på kredsens hjemmeside i DTS
Ad 3. Indkomne forslag
Der var ingen
Ad 4. Valg efter vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 4:



Suppleant: Peter Hansen blev foreslået og enstemmigt genvalgt
Sekretær og suppleant: Valgt blev Peter D Jørgensen med Winnie Wolf Andersen som suppleant

Ad 5. Eventuelt.
Kirsten Islund rejste spørgsmål omkring brug af vikarer, og akkord ordning med 10
kr. ekstra pr. time hvis de besvarer mindst 80 % af henvendelserne.
Kirsten stillede spørgsmål til arbejdsmiljø for vikarer – og det hensigtsmæssige i at
anvende vikarer med 3 ugers oplæring – det er bestemt ikke vikarerne Kirsten klandrer.
Ole Pedersen afsluttede repræsentantskabsmødet med en tak for god ro og orden.
Dirigent:
Ole Pedersen
Sekretær:
Peter D Jørgensen
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