Vedtægter for
Dansk Told & Skatteforbund,
Kreds II (Syd).
§ 1 KREDSENS NAVN
1. Kredsens navn er Dansk Told & Skatteforbund, Kreds II (Syd).
2. Kredsen omfatter valgenheder som nævnt i forbundets vedtægter § 5 stk. 3.

§ 2 KREDSENS FORMÅL
1. Kredsens formål er at varetage medlemmernes interesser inden for de i Dansk Told &
Skatteforbunds vedtægter fastsatte rammer.
2. Kredsens formål søges fremmet blandt andet ved:
-at virke som koordinerende, faglig organisation for medlemmerne ved valgenhederne under
kredsens område.
-at udøve den uddelegerede aftale- og forhandlingsret for medlemmer af Dansk Told &
Skatteforbund (bortset fra medlemmer af Chefkredsen), samt varetage disse medlemmers
interesser over for ledelsen i SKAT.
-at repræsentere medlemmerne i forhold til såvel Dansk Told & Skatteforbund som andre
organisationers afdelinger eller foreninger i SKAT.
-at arbejde for forbedring af medlemmernes løn, trivsels- og miljømæssige arbejdsvilkår,
samt
-at fremme og styrke samarbejdet og sammenholdet mellem medlemmerne indbyrdes, og
mellem samtlige ansatte.
3. Den uddelegerede aftale- og forhandlingsret skal udøves på en sådan måde, at Dansk Told &
Skatteforbunds interesser og beslutninger, herunder indgåede aftaler, ikke anfægtes.

§ 3 KREDSENS MEDLEMMER
1. Ordinære medlemmer er alle ansatte, der fysisk er placeret i de, til kredsen hørende
valgenheder, og som er medlem af Dansk Told & Skatteforbund, bortset fra medlemmer fra
chefkredsen.
2. Som passive eller ekstraordinære medlemmer kan optages ansatte som er fysisk placeret i
de, til kredsen hørende valgenheder, og som er passive eller ekstraordinære medlemmer af
forbundet.
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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 kredsens
medlemmer.

§ 4 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKAB
1. Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed, og kun repræsentantskabet kan vedtage
og ændre kredsens vedtægter.
2. Kredsens repræsentantskab er sammensat af medlemmerne af bestyrelserne for kredsens
valgenheder.
3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af september måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved elektronisk mail.
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 og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af:
•
•
•
•

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)
Sekretær og suppleant (vælges for et år)

5. Eventuelt

Den endelige dagsorden fastsættes af repræsentantskabet.
5. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabets møde, skal i skriftlig og motiveret form
være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabets møde.
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6. Indkomne forslag skal offentliggøres på kredsens hjemmeside senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet.
7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst ¼ af repræsentanterne skriftligt fremsætter ønske om det over for bestyrelsen.
Anmodningen skal indeholde forslag til dagsorden.
8. 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.
9. Repræsentantskabsmødet ledes af den valgte dirigent. Den valgte mødesekretær udarbejder
referat, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne efter
repræsentantskabsmødet.

§ 5 BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING
1. Repræsentantskabet er uanset de fremmødtes antal beslutningsdygtig, når indvarslingen og
dagsordenen er bekendtgjort i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Ved mødets begyndelse forestår formanden valget af mødets dirigent, mødesekretær og 2
stemmetællere.
Alene repræsentanter har stemmeret, men alle medlemmer i de valgenheder, der indgår i
kredsen, har ret til at møde op på repræsentantskabsmødet, hvor de har taleret og forslagsret.
3. Ved valg og afstemninger på 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, repræsentantskabet afholdes.
4. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger foregår ved håndsoprækning,
men hvis mindst 2 repræsentanter kræver det, foretages afstemningen skriftligt.
Afstemning i forbindelse med personvalg foregår dog altid skriftligt, hvis der er mere end én
kandidat.
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§ 6 VALG
1. Kredsen ledes af en bestyrelse, som udgøres af formand og næstformand for kredsen samt
formænd og næstformænd for valgenhederne under kredsen.
Kun tillidsrepræsentanter valgt i valgenhederne under kredsen er valgbare til valgene som
formand og næstformand.
Ved valg af næstformand er tillidsrepræsentanter fra samme valgenhed som formanden kun
valgbar i det omfang, der ikke er kandidater fra andre valgenheder under kredsen.
2. Kandidatlister til posten som formand og næstformand, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage inden repræsentantskabsmødet. Kandidatlisten skal være forsynet med skriftligt
tilsagn fra den opstillede samt være underskrevet af mindst 5 medlemmer.
Kandidatlisten offentliggøres på kredsens hjemmeside senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet

§ 7 BESTYRELSEN
1. Udover den på repræsentantskabsmødet valgte formand, næstformand og sekretær består
bestyrelsen af formænd og næstformænd for de enkelte valgenheder.
2. Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden godkendt af forbundets hovedbestyrelse.
3. Kredsens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage
deres interesser over for ledelsen i SKAT.
4. I det omfang der er uddelegeret forhandlingsret til kredsen fra forbundet, varetages denne af
kredsens formand og forudsættes udøvet i nært samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Næstformanden varetager formandens funktioner, når denne er forhindret.
5. I hovedbestyrelsen repræsenteres kredsen af formanden med næstformanden som suppleant.
Kredsens repræsentant i hovedbestyrelsen kan dog ikke samtidig være valgt som formand
for et tillidsrepræsentantforum jfr. forbundets vedtægter § 13, stk. 2. Hvis det er tilfældet,
repræsenteres kredsen af næstformanden, eller, hvis vedkommende også er formand for et
tillidsrepræsentantforum, af et andet kredsbestyrelsesmedlem udpeget af kredsbestyrelsen.
6. Såfremt formanden eller næstformanden i løbet af valgperioden nedlægger sit mandat eller
mister sin valgbarhed som følge af ikke opnået genvalg som tillidsrepræsentant i
valgenheden, ændring af tjenestestilling eller tjenestested m.v., som betyder medlemskab af
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en valgenhed under en anden kreds, indkaldes der i henhold til kredsens vedtægter snarest til
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kredsen.
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 den ledige post.
Valgene er gældende til næste ordinære valg jfr. forbundets vedtægter § 12, stk. 2.
7. Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøder. Referater offentliggøres på kredsens
hjemmeside.
8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af specielle spørgsmål eller temaer dog skal
mindst 1 bestyrelsesmedlem indgå i underudvalget.
9. Formanden og bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om nyt fra forbundet i det
omfang, der ikke er udsendt centrale nyheder.

§ 8 FORBUNDETS KONGRES OG REPRÆSENTANTSKAB
1. Hovedbestyrelsesmedlemmer er automatisk deltagere ved forbundets kongres og
repræsentantskabsmøde i henhold til forbundets vedtægter § 6, stk. 6 og § 8, stk. 5.
2. Antallet af delegerede til kongres og repræsentanter til repræsentantskab opgøres efter
forbundets vedtægter § 12 stk. 12.

§ 9 ØKONOMI
1. Kredsen har ingen selvstændig økonomi, men er i økonomisk henseende en del af
forbundets økonomi og regnskab.
2. Kredsen kan indenfor rammer fastsat af kongressen og hovedbestyrelsen disponere over et
beløb til medlemsrettede aktiviteter.

§ 10 MEDLEMSMØDER
1. Der indkaldes til medlemsmøder efter behov, og så vidt muligt med mindst 1 uges varsel.
Medlemsmøder afholdes for alle ordinære medlemmer, eller for ordinære medlemmer ved
de enkelte valgenheder.
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2. Bestyrelsen kan indbyde passive og ekstraordinære medlemmer samt andre medlemmer af
forbundet, som hører hjemme under andre enheder.

§ 11 OPLØSNING
1. Opløsning af kredsen kan kun ske som konsekvens af ændringer i Dansk Told &
Skatteforbunds vedtægter.

§ 12 OVERGANGSBESTEMMELSER
1. De personvalg som foretages på repræsentantskabsmødet d. 24. april 2014 gælder først efter
forbundets ordinær kongres i 2014.

§ 13 GODKENDELSE OG IKRAFTTRÆDELSE
1. Vedtægterne er vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 21. juni 2006
i Vejle.
2. Ændret på repræsentantskabsmøde den 17. april 2007 og den 28. april 2009.(§ 6,
stk. 2)

3. Senest ændret på repræsentantskabsmødet den 15. december 2010 og træder i kraft
umiddelbart efter godkendelsen.
4. Vedtægterne er ændret på repræsentantskabsmøde den 24. april 2014 i Middelfart.
Vedtægterne træder i kræft umiddelbart efter godkendelse på repræsentantskabsmøde den
24. april 2014.
5. Vedtægternes § 4, stk. 3 er ændret på repræsentantskabsmødet den 9. april 2018 i Ribe.
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