Referat af Repræsentantskabsmøde for
Dansk Told & Skatteforbund ‐ Kreds II (Syd)
Dato og tidspunkt:
Mandag, den 30. september 2019, kl. 15.30
Sted:
Kantinen i Skattecenter Middelfart, Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart

Dagsorden:
1. Valg af mødets dirigent, sekretær og 2 stemmetællere




Valgt til dirigent: Ole Pedersen
Valgt til sekretær: Martin Illum Rodam
Valg af 2 stemmetællere: Linda og Randi

Det blev fastslået, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt og lovligt indvarslet.
Der var ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning


Der blev aflagt beretning af formand Anita Illum, beretning kan læses på DTS´s hjemmeside og
indeholder bl.a. noget om nedenstående emner:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tilbageblik
Overenskomstforhandlingerne 2018 og resultatet af disse
Etablering af de 7 styrelser
Flytning af medarbejdere
Brug af ledelsesværktøjer (fastholdelsestillæg mv.)
Ny struktur i DTS – tilpasning af strukturen ift. de 7 nye styrelser
APV, MTU og LE
Kompetence – ny bacheloruddannelse mv.
PULS og 1:1 samtaler
Seniorordninger
Flytning af DTS´s sekretariat fra Hjalmar Brantings Plads
Tillægsforhandlinger 2019
Kredsens arbejde
Kommunikation
Ny Skatteminister
Fremtiden

Beretningen blev herefter godkendt.
3. Indkomne forslag


Ingen forslag

4. 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 i DTS)


Vores næstformand Allan Christensen fratræder sin post. Der skal ske valg til denne post) Tina
Iversen stiller op.
o Tina Iversen blev valgt som ny næstformand

• Suppleant (vælges for et år)
Peter Hansen ønsker ikke at fortsætte. Stine Palmelund stiller op.
o Stine Palmelund blev valgt

• Sekretær og suppleant (vælges for et år)
Peter Jørgensen og Winnie Wolf Andersen er valgt i dag, men begge er fratrådt kredsbestyrelsen.
Martin Rodam stiller op som sekretær og Simon Larsen som suppleant.
o Martin Illum Rodam blev valgt til sekretær
o Simon Larsen blev valgt til suppleant
5. Eventuelt
o Intet

