REFERAT AF UNSTY-møde
11. januar 2015
Hollingknuden, Herning

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Jan Lykke
Jensen (JLJ), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), , Jimmy George Roed
(JGR) og Tommy Sørensen (TS).
Erik Mouritsen (EMo)
John Hansen
Tommy Sørensen

1.

Godkendelse af sidste referat.
Udsat til næste møde.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste ordinære UNSTY-møde afholdes fredag 20. februar kl. 17.00 - 22.00 i
Idrættens Hus.

3.

Økonomi
-

4.

Forslag
-

5.

Status
DFF
Vi skal have besat posterne i flugtsektionen gang, således at der kan planlægges
aktiviteter i 2015.
DFF har ikke pt. offentliggjort brev fra DIF. DIF bakker op omkring vores
beslutninger. Det skulle man tro at afgjorde sagen.
Jens Holt, DFF har telefonisk kontaktet JHa omkring samarbejde. Det kræver pt.
medlemskab af DSkyU. Endvidere var der modtaget et udspil fra DFF om
samarbejde, som blev omdelt. Det gør ikke umiddelbart nogen forskel. DFF vil
gerne fortsætte med flugtaktiviteter men ikke betale til fællesskabet.
Vi har været i dialog med DIF’s medlemsudvalg, der har svært ved at se hvordan
DFF kan blive medlem af DIF, hvilket er meddelt DFF. Det er et entydigt nej.
DFF forstår tilsyneladende ikke afslaget – jf. korrespondance på deres hjemmeside.
DFF kan ikke blive medlem af DSkyU uden at betale deres udestående. Vi kan ikke
tage hånd om et samarbejde, så længe vi har et økonomisk udestående. Det virker
som om, de har glemt at de skylder et beløb for 2014. Det blev enstemmigt
vedtaget at søge assistance til at inddrive DFF’s skyldige beløb på kr. 292.560,00

DFF og deres foreninger tilskrives at rettighederne til discipliner til hører DSkyU og
at medlemskab heraf er krævet for at afvikles disse. Overtrædelser heraf vil blive
indberettet til de respektive internationale organisationer.
Følgende blev udpeget til at varetage Flugtsektionen indtil marts 2016:
Sektionsformand – Kuno Danielsen
Kent Jensen, FITASC
Flere kandidater blev nævnt. KDa tager kontakt til disse, således at navne kan
forlægges næste UNSTY-møde.
Der kan blive tale om efteruddannelse for kandidaterne, hvilket der var opbakning
til.
FORD
FORD skal orienteres om hvordan afvikling af kurser sker fremadrettet og
baggrunden. JKH møder op på et FORD-møde og fortæller herom.
Love
Materialet er sendt til Jeppe Jepsen. Afventer tilbagemelding.
På forespørgsel fra TS blev det accepteret, at et lovforslag kunne indeholde en
model, hvor stemmeret overgik til foreninger hvad enten de var direkte medlem
eller medlem af et forbund.
6.

Orientering

Mødet slut kl. 14.35
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 22.
februar betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.
Lagt op 23. februar 2015
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