Dansk Told & Skatteforbund, Kreds III

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde DTS kreds III den
28. september 2020
Formanden for DTS kreds III, Henrik Møller, bød velkommen til dette
teamsmøde, hvor DTS kreds III og IV skal godkende ændringer af
vedtægter og valg til den nye DTS Kreds III, der er en fusion af de to
kredse, der skal fungere efter DTS´s kongres i oktober.
Formanden oplyste, at det kun var de nuværende medlemmer af DTS
Kreds III, der havde stemmeret til dette ekstraordinære
repræsentantskabsmøde, mens de nuværende medlemmer af DTS Kreds
IV dog havde taleret.
Det vakte en del undren blandt medlemmerne i DTS Kreds IV, men det
blev forklaret, at processen var aftalt i et møde mellem formanden for DTS
Kreds III, Henrik Møller og formanden for DTS Kreds IV, Niels Gyrsting
og Ole Pedersen fra DTS, hvor forudsætningerne var, at der forinden
repræsentantskabsmødet var opnået enighed mellem bestyrelserne i de to
kredse om forslagene.
Niels Gyrsting orienterede om, at bestyrelsen i Kreds IV var blevet
orienteret om dette.

Formanden for DTS Kreds III nævnte at der var følgende punkter på
dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af mødets dirigent, sekretær samt stemmetællere.
Ændring af vedtægter, så Kreds III og Kreds IV kan fusionere
Valg af Kredsformand
Valg af Kredsnæstformand
Eventuelt

Ad punkt. 1. Valg af mødets dirigent, sekretær samt stemmetællere:
Kredsformanden for DTS Kreds III, Henrik Møller foreslog følgende:
Dirigent:
Sekretær:
Stemmetællere:

Ole Pedersen fra DTS
Morten Dannemann Jensen
June Petersen og Vibeke Raun Bøg

Alle fire blev valgt uden modkandidater.
Ole Pedersen overtog herefter ledelsen af mødet.
Han startede med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet jf.
vedtægternes § 4, stk. 7.
Han konstaterede også at mødet var beslutningsdygtigt, da der ikke står
noget i vedtægterne om, hvor mange repræsentanter, der skal være til stede
eller mødet skal holdes som et fysisk møde.
Han oplyste derudover, at der stemmes efter ”kohaleprincippet”, det vil
sige hvor mange medlemmer hver enkelt valgenhed havde pr. 1. januar
2020.
Der var pr. den dato 704 medlemmer i DTS Kreds III, så flertal kræver 353
stemmer.

Der var ingen bemærkninger til det af dirigenten anførte.
Ad punkt 2, Ændring af vedtægter, så Kreds III og Kreds IV kan
fusionere.
Der var to ændringsforslag til vedtægterne.
Et om valgperiode for Kredsformand og Kredsnæstformand, enten 1 år
eller 3 år.
Og et om kandidatlister til de to poster.
Første punkt omhandlede valgperioden for Kredsformanden og
Kredsnæstformanden, jf. vedtægternes § 4, stk. 4.
Efter en kort debat, satte dirigenten en 1-årig valgperiode til afstemning.
Da der ikke var nogen, der stemte for det, fortsætter det i vedtægterne som
en treårig periode.
Næste punkt omhandlede kandidatlister, jf. vedtægternes § 5, stk. 5.
Der er tale om et punkt i vedtægterne, hvor der til valg af Kredsformand
og Kredsnæstformand skal være kandidatlister.
Dirigenten nævnte, at i ændringsforslaget fremgår at kandidatlister skal
være formanden for kredsen i hænde senest 4 uger før
repræsentantskabsmødet og mødet skal varsles med 3 ugers varsel.
Derfor blev ændringsforslaget ændret, så kandidatlisterne skal være
formanden i hænde senest 2 uger før mødet.
Efter en kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning og forslaget
blev vedtaget.
Derefter satte dirigenten det samlede forslag til vedtægtsændringer til
afstemning og forslaget blev vedtaget uden debat.

De nye vedtægter træder i kraft efter DTS´s ordinære kongres i 2020.
Ad punkt 3, Valg af Kredsformand
Den nuværende Kredsformand for DTS Kreds III; Henrik Møller, blev
valgt uden modkandidater.
Ad punkt 4. Valg af Kredsnæstformand
Ulla Kær Andersen fra DTS Kreds IV blev valgt uden modkandidater.
Dette valg træder i kraft efter DTS´s ordinære kongres i 2020.
Ad punkt 5. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt, hvorfor dirigenten takkede for
god ro og orden.
Den genvalgte Kredsformand, Henrik Møller, takkede for valget og
takkede dirigenten for ledelsen af mødet.
Den nyvalgte Kredsnæstformand takkede også for valget.

Ole Pedersen, dirigent
Morten Dannemann Jensen, referent

