Dansk Skytte Union
Vedtægter

Navn
§1
Stk. 1

Organisationens navn er Dansk Skytte Union (DSkyU)

Stk. 2

Dansk Skytte Union har hjemsted i Brøndby Kommune.

Formål
§2
Stk. 1

Dansk Skytte Union formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som
idræt samt sikre kendskab til sikker og god omgang med konkurrencevåben som
et idrætsredskab under Danmarks Idrætsforbund, og.
•
•
•
•
•
•
•

at sikre medlemmerne mulighed for deltagelse i nationale og
internationale konkurrencer
at fastholde og udvikle den danske elite
at udvikle talenter og sikre at talenter har gode vilkår for udvikling.
at sikre uddannelse af trænere, dommer og ledere
at søge indflydelse, i sammenlignelige skytteorganisationer, hvor det er
hensigtsmæssigt,
at sikre og udvikle regler, regulativer og procedurer for skydning i
relation til lovgivningen
at afholde årlige Danmarksmesterskaber ved afvikling af stævner og
turneringer.
Medlemskaber
§3

Stk. 1

Dansk Skytte Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, samt nationale og
internationale organisationer, der er hovedorganisationer og
interesseorganisationer for de aktiviteter, der naturligt hører under Dansk
Skytte Union. DSkyU er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det
fremgår af love, vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger.
Medlemmer
§4

Stk. 1

Dansk Skytte Union består i henhold til Loveregulativ I af forbund og foreninger.
Forbund og foreninger kan optages, såfremt deres love ikke strider imod Dansk
Skytte Unions og Danmarks Idrætsforbunds love og regulativer. Foreninger kan
kun optages som medlemmer af Dansk Skytte Union såfremt de ikke er dækket
ind af en idræt under et lokalforbund.
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Dansk Skytte Unions bestyrelse (i det efterfølgende benævnt Unionsstyrelsen)
kan uanset stk. 2 er opfyldt nægte optagelse af forbund og foreninger, når
særlige grunde taler herfor, og 2/3 af unionsstyrelsens medlemmer stemmer
for afvisning. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog
efterprøves af førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 2

Forbund/foreninger jf. Lovregulativ I er foreløbigt optaget, når
indmeldelsesgebyr og kontingent samt den fælles forsikring er betalt. Den
foreløbige optagelse gælder indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde,
hvor endelige optagelse kan finde sted.

Stk. 3

Lokalforbund og foreningen er gyldigt medlem når optagelse er endelig
godkendt på repræsentantskabsmødet. Lokalforbundet og foreningen har
efterfølgende taleret, men ikke stemmeret på samme repræsentantskabsmøde.

Stk. 4

Kontingent fastsættes af repræsentantskabsmødet for hvert regnskabsår og
skal indbetales senest 1. februar, det følgende år.

Stk. 5

Medlemsgebyr opkræves på baggrund af forbundets/foreningens
medlemsantal i CFR-registeret pr. 1. april i det foregående år.

Stk. 6

Årlig forsikringspræmie opkræves fra forbund på vegne af deres
medlemsforeninger og fastsættes af Unionsstyrelsen baseret på modtaget
opkrævning fra Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 7

Udmeldelse skal ske skriftligt til Dansk Skytte Unions sekretariat med mindst 3
måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Eksklusion
§5

Stk. 1

Hvis et forbund/en forening ikke overholder Dansk Skytte Unions vedtægter
eller, regulativer kan Unionsstyrelsen ekskludere et forbund eller en forening.

Stk. 2

En eksklusion kan indbringes og prøves ved Dansk Skytte Unions
førstkommende repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

En stadfæstelse af en eksklusion kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende
repræsentanter.

Stk. 4

Den ekskluderede har taleret, men har ikke stemmeret under behandling af en
eksklusion.

Stk. 5

En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende
virkning.
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Stk. 6

Et/en ekskluderet forbund/forening kan kun genoptages, såfremt pågældendes
eventuelle forhold til Dansk Skytte Union er udlignet og kun med samtykke af et
repræsentantskabsmøde med flertal af de stemmeberettigede.

Unionsstyrelsen
§6
Stk. 1

Dansk Skytte Union ledes af en bestyrelse (benævnt Unionsstyrelsen)
bestående af 5 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet.

Stk. 2

Unionsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Unionsstyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på
unionsstyrelsen vegne i mindre sager der ikke tåler udsættelse.

Stk. 4

Unionsstyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

Stk. 5

Unionsstyrelsens opgaver og ansvarsområder er beskrevet i en særskilt
funktionsbeskrivelse.

Repræsentantskabsmødet
§7
Stk. 1

Repræsentantskabsmødet er Dansk Skytte Unions højeste myndighed.

Stk. 2

Dansk Skytte Unions repræsentantskab består af unionsstyrelsen,
sektionsformænd, lokalforbundenes og foreningernes stemmeberettigede
delegerede. Procedurer for afholdelse af dette fremgår af Lovregulativ VII:
”Repræsentantskabet”.

Stk. 3

Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af
et forbund / under Dansk Skytte Union kan deltage i repræsentantskabsmødet.

Stk. 4

Repræsentantskabet består af delegerede fra de optagne lokalforbund og
foreninger, direkte medlem af Dansk Skytte Union.
Delegerede er unionsstyrelse, sektionsformand og personer, der med navns
nævnelse er indstillet som delegeret af forbund og foreninger
stemmeberettiget til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde i henhold til
retningslinjer i lovregulativ VII.

Stk. 5

Ordinært mødet indkaldes hvert år med mindst 1 måneds varsel til afholdelse i
marts eller april måned.

4

Stk. 6

Forslag som ønskes behandlet på ordinært repræsentantskabsmøde skal være
modtaget på Dansk Skytte Unions sekretariat senest 15. januar.

Stk. 7

Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Godkendelse af nye foreninger
Unionsstyrelsens beretning til drøftelse
Sektionernes beretninger
Regnskab til godkendelse
Budgetfremlægning til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg (alle for 2 år):
a.
Formand (Ulige år)
b.
Næstformand (Lige år)
c.
Aktivitetsudvalgsformand (Ulige år)
d.
Uddannelse & Udviklingsudvalgsformand (Ulige år)
e.
Elite- & Talentudviklingsudvalgsformand (Lige år)
f.
Formand for Ordensudvalget (Lige år)
g.
Medlem af Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
h.
Suppleant til Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
i.
Intern revisor (1 i lige år, 1 i ulige år)
j.
Revisorsuppleant (lige år)
9. Eventuelt

Stk. 8

Ethvert medlem af en forening under et forbund eller en forening under Dansk
Skytte Union er valgbar til bestyrelse, sektioner eller udvalg, også selv om den
foreslåede kandidat ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet. Det skal i så
fald kunne dokumenteres, at den pågældende kandidat er villig til at modtage
valg.

Stk. 9

Kandidater til unionsstyrelsen må ikke samtidig bestride en anden udvalgspost,
eller bestride ledende funktioner inden for andre skyde relaterede
organisationer, eller være ansat i DSkyU.

Stk. 10

Hvor intet andet er fastsat i Unionens vedtægter eller lovregulativer, er
repræsentantskabsmødet beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede delegerede er til stede, idet der ses bort fra medlemmer af
Unionsstyrelsen.
Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer hvor intet
andet er fastsat i Dansk Skytte Unions vedtægter eller lovregulativer.
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Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede
ændringsforslag.

Stk. 9

Ethvert medlem af en forening under et forbund eller en forening under Dansk
Skytte Union er valgbar til bestyrelse, sektioner eller udvalg, også selv om den
foreslåede kandidat ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet. Det skal i så
fald kunne dokumenteres, at den pågældende kandidat er villig til at modtage
valg.

Stk. 9

Kandidater til unionsstyrelsen må ikke samtidig bestride en anden udvalgspost,
eller bestride ledende funktioner inden for andre skyderelaterede
organisationer, eller være ansat i DSkyU.
Udvalgenes årsmøder
§8

Stk. 1

Alle udvalg afholder årsmøder inden ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

De respektive årsmøder afvikles i henhold til Lovregulativerne III, IV og V.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§9

Stk. 1

Unionsstyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvis mindst 4 af
Dansk Skytte Unions forbund eller 1/3 af medlemsforeningerne begærer det.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter
begæringens modtagelse.

Stk. 3

Anmodning om ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal være ledsaget af
en udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemne.
Ordensudvalget
§ 10

Stk. 1

Repræsentantskabet vælger et Ordensudvalg bestående af 1 formand, 2
medlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 2

Formanden skal have juridisk uddannelse.

Stk. 3

Ordensudvalget arbejder i øvrigt i henhold til Lovregulativ II: ”Ordensudvalget”
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Struktur
§ 11
Stk. 1

Dansk Skytte Unions struktur er overordnet;
•
•
•
•
•
•
•

Repræsentantskabet
Unionsstyrelsen (den valgte bestyrelse)
Ordensudvalg
Aktivitetsudvalg (Herunder en sektion for hver idræt)
Uddannelse & Udviklingsudvalg
Elite- & Talentudvalg
Lokalforbund og foreninger

Stk. 2

Repræsentantskaber samt udvalgenes og sektionernes årsmøder gennemføres i
henhold til vedtægternes §7, §8, §9 og §15.

Stk. 3

Unionsstyrelsen arbejder i henhold til Lovregulativ VI: ”Funktionsbeskrivelser”.

Stk. 4

Alle ovenfor nævnte udvalg og sektioner arbejder i henhold til Dansk Skytte
Unions Lovregulativer:
a. Udvalget for Aktiviteter skal arbejde ud fra de vedtagne regler anført i
Lovregulativ III: ”Udvalg for Aktiviteter”
b. Udvalget for Uddannelse & Udvikling skal arbejde ud fra de vedtagne
regler anført i Lovregulativ IV: ”Udvalg for Uddannelse & Udvikling”
c. Udvalget for Elite skal arbejde ud fra de vedtagne regler anført i
Lovregulativ V: ”Udvalg for Talent & Elite”.

Regnskab og revision
§ 12
Stk. 1

Regnskabsåret er 01.01 – 31.12.

Stk. 2

Dansk Skytte Unions regnskabsansvarlige holder løbende Unionsstyrelsen
orienteret om regnskab og budgetter. Udvalg og sektioner kan anmode om
summarisk regnskabsoversigt for eget område.

Stk. 3

Årsrapporten, der godkendes på den ordinære generalforsamling, skal være
forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning.

Stk. 4

Et statsautoriseret revisionsfirma foretager den fornødne revision.

Stk. 5

De 2 interne revisorer foretager kritisk revision for at se om unionens interne
økonomiske retningslinjer og fastlagte budgetter er overholdt.
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Stk. 6

De interne revisorer udfærdiger en påtegning på regnskabet.
Tegning og hæftelse
§ 13

Stk. 1

For DSkyU’s forpligtelser hæfter DSkyU’s midler, medens medlemmerne er
uden ansvar herfor. DSkyU tegnes i enhver henseende af formanden. Ved
formandens forfald tegnes DSkyU af næstformanden og to medlemmer af
Unionsstyrelsen i fællesskab. Unionsstyrelsen kan meddele prokura.
Lovændringer og fortolkning af vedtægterne
§ 14

Stk. 1

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2

Ændringer af lovregulativer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når et
flertal af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 3

I tvivlstilfælde om fortolkning af Dansk Skytte Unions vedtægter, regulativer og
bestemmelser eller om øvrige forhold, som ikke er beskrevet i disse, afgøres
sager af unionsstyrelsen. Unionsstyrelsens afgørelse kan indankes til
Ordensudvalget og derefter til Danmarks Idrætsforbund. Anke har ikke
opsættende virkning.
Opløsning af Dansk Skytte Union
§ 15

Stk. 1

Opløsning af Dansk Skytte Union skal vedtages på to af hinanden følgende
repræsentantskabsmøder hvoraf det ene skal være et ordinært
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

Opløsning træder i kraft hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for.

Stk. 3

I tilfælde af opløsning tilfalder Dansk Skytte Unions samlede materielle og
immaterielle rettigheder samt indestående midler Danmarks Idrætsforbund til
fremme af dansk idræt.

Disse vedtægter med tilhørende lovregulativ I-II-III-IV-V-VII og VIII er vedtaget på Dansk
Skytte Unions ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dalum den 10. februar 2018.
(10.02.2018)
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