Vedtægter for Dansk Told & Skatteforbund, Kreds I (Nord)
§ 1. Navn
Stk. 1
Kredsens navn er “Dansk Told & Skatteforbund, Kreds I (Nord)”

§ 2. Formål
Stk. 1
Kredsen har til formål:
• At virke som koordinerende, faglig organisation for medlemmerne ved valgenheder under
kredsens område
• At udøve den uddelegerede aftale- og forhandlingsret for medlemmer af Dansk Told &
Skatteforbund bortset fra medlemmer af Chefkredsen, der hører under det geografiske område, som
kredsen dækker, samt varetage disse medlemmers interesser overfor ledelsen.
• At repræsentere medlemmerne i forhold til såvel Dansk Told & Skatteforbund som andre
organisationers tillidsrepræsentanter.
• 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 under kredsen.
Stk. 2
Den uddelegerede aftale- og forhandlingsret skal udøves på en sådan måde, at Dansk Told &
Skatteforbunds interesser og beslutninger, herunder indgåede aftaler, ikke anfægtes.
Stk. 3
Kredsen fungerer som tillidsrepræsentanternes forum for sparring og erfaringsudveksling med andre
tillidsrepræsentanter på tværs af tilknytning til forretningsområder – herunder omkring tværgående
landspolitiske forhold.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1
Alle ordinære og ekstraordinære medlemmer af Dansk Told & Skatteforbund, Kreds 1 (Nord) jfr. i
øvrigt beskrivelsen i appendix, bortset fra medlemmer af Chefkredsen, er medlemmer af kredsen.
Stk. 2
Medlemskab sker automatisk ved ind- og udmeldelse af Dansk Told & Skatteforbund.
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Stk. 3
Medlemmer, der på grund af alder eller svagelighed eller uden egen skyld afskediges, kan overgå til
at være passive medlemmer.
Stk. 4
Det er ethvert medlems pligt at arbejde for og værne om kredsens interesser og ved kollegial og
fordragelig samvirke at fremme det indbyrdes gode forhold mellem alle kredsens medlemmer.
Stk. 5
Hvis et medlem modarbejder kredsens interesser kan bestyrelsen beslutte at indberette
vedkommende til Dansk Told & Skatteforbund med henblik på udelukkelse jf. forbundets
vedtægter.

§ 4. Repræsentantskabsmøde
Stk. 1
Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed.
Repræsentantskabet er sammensat af medlemmerne af bestyrelserne for valgenheder i kredsen.
Alene repræsentanter har stemmeret, men alle medlemmer i de valgenheder, der indgår i 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 elektronisk
post. Ved brug af elektronisk post skal bestyrelsen tage skridt til at sikre, at alle medlemmer
modtager indkaldelsen.
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 valgenheder under kredsen.
Valg af formand og næstformand sker for 3 år og vælges i samme år, som DTS har kongres.
5. Fastsættelse af økonomiske rammer for kredsen
6. Eventuelt
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Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet jf. stk. 4, pkt. 3 skal i motiveret form
være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet.
1.
Kandidatlister til formands/næstformandsposten jf. stk. 4. pkt. 4 skal være bestyrelsen
i hænde senest 2 uger før mødet. Kandidatlisten skal være forsynet med skriftligt tilsagn fra den
opstillede.
2.
Forslag og kandidatlister udsendes til repræsentanterne og medlemmerne senest en
uge 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. Den valgte mødesekretær udarbejder referat,
som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne efter repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet kan fastsætte 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.
Hvis en valgafdeling ikke har mulighed for at sende repræsentanter, kan valgafdelingen afgive
skriftlig fuldmagt til anden stemmeberettiget repræsentant.
Stk. 2
Kredsens formand leder valget af mødets tillidsmænd - dirigent, sekretær og stemmetællere.
Stk. 3
Afstemninger afgøres med simpel stemmeflerhed og afholdes ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning foretages hvis et medlem kræver det.
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Stk. 4
Er der flere kandidater til et personvalg skal valget ske ved skriftlig afstemning blandt de
fremmødte repræsentanter.
Ved stemmelighed mellem to eller flere foretages omvalg blandt disse. Hvis omvalget også ender
med stemmelighed, foretages der lodtrækning.

§ 6. Kredsens bestyrelse m.v.
Stk. 1
Kredsen ledes af en bestyrelse, som jfr. §12 stk. 3 i Dansk Told & Skatteforbunds vedtægter
udgøres af formand og næstformand for kredsen samt formænd og næstformænd for valgenheder
under kredsen.
Kun tillidsrepræsentanter valgt i valgenheder under kredsen er valgbare til valgene som formand og
næstformand.
Kredsens formand er kredsens repræsentant i Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse.
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.
De gennemførte valg skal snarest meddeles forbundets sekretariat som anmelder valg over for
ledelsen i SKAT.
Stk. 2
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, som bestyrelsen selv vedtager.
Stk. 3
Kredsens formand og bestyrelse skal repræsentere de tilsluttede medlemmer og varetage deres
interesser over for ledelsen.
Stk. 4
Kredsens formand udøver den uddelegerede 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., som betyder
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medlemskab af en valgenhed under en anden kreds, 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.
Stk. 7
Kredsens formand og bestyrelse skal informere medlemmerne om nyt fra forbundet og fra kredsen.
Stk. 8
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der sker en erfaringsudveksling blandt kredsens
tillidsrepræsentanter på tværs af deres tilhørsforhold til forbundets forskellige
tillidsrepræsentantfora.
I det omfang medlemmerne under et af SKATs forretningsområder ikke har valgt en
tillidsrepræsentant ved en valgenhed, har kredsens øvrige tillidsrepræsentanter et særligt ansvar for,
at de pågældende medlemmers interesser varetages og koordineres af tillidsrepræsentanter, der er
tilknyttet tillidsrepræsentantfora for det pågældende forretningsområde.

§ 7. Delegerede og repræsentanter
Stk. 1
Samtlige tillidsrepræsentanter valgt i valgenheder under kredsen er delegerede og repræsentanter.

§ 8. Økonomi
Stk. 1
Rammerne for kredsens økonomi besluttes på kongressen.
Stk. 2
Transportudgifter i forbindelse med kredsens virksomhed afholdes af Dansk Told & Skatteforbund
og dokumentation indsendes til Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat.
Stk. 3
Kredsens økonomi er en del af forbundets samlede økonomi.

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

§ 10. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Stk. 1
Foranstående vedtægter er godkendt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 18. marts
2020.
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