REFERAT AF UNSTY-møde
20. februar 2015, kl. 17.00
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

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

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra 14. november godkendt. Afventer referat fra 11.01.15.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes lørdag 21. marts kl. 13.00 - 15.00 på Hotel Scandic,
Odense. Vi får besøg af DIF bestyrelsesmedlem – Flemming Knudsen, der er vores
kontaktperson. Det er et led i, at DIF får større indsigt i specialforbundenes
arbejde.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 31.12.14.
Regnskabet blev gennemgået med de kommentarer som er anført i ledelsens
beretning. Det er et overskud på kr. 273.000 og egenkapital er nu positiv. Det er
tilfredsstillende. 2 punkter skal afklares med revisor.
-kr. 4.000 fra YOG som ikke er godkendt af DIF.
-kr. 292.560 – hensættelse af DFF-beløb.
Budget 2015
Der var en diskussion omkring fordeling af midler til sektionsaktiviteter. Det er
vigtig at holde sig for øje, at aktiviteter ikke nødvendigvis er konkurrenceaktivitet,
men at de også er udviklingsorienterede og tilgodeser DIF’s politiske mål.
Talentudvikling er et godt eksempel herpå og som tillige er en del af DIF’s
fordelingsnøgle. Det er startet op, men der skal være mere af denne type aktivitet.
Der har tidligere været tale om ansættelse af en yderligere konsulent til at
intensivere aktiviteter, men det økonomiske fundament skal først være på plads.
Repræsentantskabsmøde kan ikke blive omkostningsneutralt og slet ikke efter at vi
har fået foreninger, som er direkte medlemmer. Det bør dækkes af kontingentet,
på samme måde som riffel- og pistolforeningerne får dækket deres deltagelse via
forbundene.
Revision
Det interne revisionsprotokol blev læst op. Der var ikke væsentlige kommentarer,

men der var et forslag om, at DM’er fremadrettet skal være bruttoregnskaber. Der
var usikkerhed om hvem der afholdt EC riffel 300m i 2014.
Den eksterne revision er startet op.
4.

Forslag

F-SEK – godkendelse af udvalgsmedlemmer
Erik Duus, ISSF; Thomas Hansen, FITASC; Ebbe Hansen og Michael Bang Petersen,
National/NSR blev føjet til listen over Flugtsektionsmedlemmer. Der mangler nu kun
personer til Skeet og Running Target. Der er kommet tid og sted på de fleste DM’er.
SKUD har besluttet at ”selvbetaling” til stævner skal initieres via sektionerne. Det betyder,
at det er sektionerne som er ansvarlige for udsendelse og indestår for skytterne. Pointkrav
for deltagelse er samtidig revideret.
DIF 75-50-25 Vision
DSkyU er af DIF blevet udpeget til at deltage i dette projekt, som skal ske i samarbejde
med DGI skydning. Der skal afvikles 4 møder i perioden frem til juni 2015. Deltagere JHa,
PLa og TS.
Udarbejdelse/revision af kodeks for skytter
Der eksisterer ikke et tidsvarende eller fuldstændigt materiale, som kan revideres.
Alkohol – har vi en alkoholpolitik? Hvor går grænsen? Der er et forbud for aktive under
stævnet. Er det efter en præmieceremoni med UNSTY som vært OK at servere alkohol.
Alle skytter skal kende betingelserne for at deltagelse i stævneaktivitet. Også selvbetalere
skal underkaste sig disse betingelser med oplysning om sanktioner. Hvem tager beslutning
om sanktioner?
HAn arbejder videre med et udkast.
Revision af den røde tråd
Det eksisterende materiale blev kort fremvist. HAn foranlediger en revision og fremsender
ændringer til Jonas Kold, der foranlediger, at der udfærdiges en ny folder med Christinas
Laubs hjælp. De øvrige foldere skal tillige revideres ved Jonas foranstaltning. Materialet
tilsendes de relevante sektioner, udvalg og medarbejdere.

5.

Status

DFF
JHa omdelte brevet fra DFF, dateret 7. januar 2015 om ”samarbejde”. DFF lægger op til at
afholde stævner i samarbejde med DSkyU, således at DSkyU’s Sportschef kan brug af
resultaterne.
DFF erkender, at det pt. kun er DSkyU, der kan sende skytte ud til stævner i udlandet. DFF
har tilsyneladende fortolket DIF’s svarskrivelse på samme måde som DSkyU.
Som svar på vores fremsendelse af et anbefalet brev med rykkerskrivelse har vi 21. januar
modtaget kvittering med oplysning om, at der henvises til brev fra DFF-advokat i august.
Sagen fremmes til inddrivelse hos inkassofirma.
DFF skal have et svar på deres henvendelse med info om, at vi pt. ikke ser et evt.
samarbejde muligt før DSkyU’s F-SEK er konstitueret endeligt og at sagen om det
økonomiske udestående er afklaret.
DGI – samarbejde
Aftale om deltagelse i DGI Skydning Landsstævne 2015 er faldet på plads. Riffel og pistol
deltager én dag, hvor der afvikles Unionsdiscipliner. Endvidere får vi mulighed for at
demonstrere Field Target.
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TS – har fortsat et udestående omkring implementering af DSkyU-ranglister hos DGI.
HAn – meddelte at det fælles skytteprojekt om lejr i august fortsat er i støbeskeen, men at
der forhandles om at sænke prisen for at sikre deltagere nok.
Repræsentantskabsmøde 2015
Afvikling af repræsentantskabsmøde blev gennemgået. Lørdag afvikles det sædvanlige
program. Sektionsmøder søndag afkortes med en halv time, hvorfor efterfølgende
program fremrykkes med en halv time. Prisoverrækkelser blev gennemgået og godkendt.
Indstillinger fremsendes til Unionens sekretariat.
De tilpassede love fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde giver udfordringer i
forhold til fordeling af stemmer. Den model, der ligner den eksisterende mest, ud fra de
givne forhold er, at flugtforeninger får én stemme og at forbund tildeles forholdsmæssigt
som ved tidligere repræsentantskabsmøder med 120 delegerede jf. de nuværende love.
Det giver d.d. max. 18 stemmer for flugtforeninger med i alt 4555 medlemmer.
Nye love er under udarbejdelse med revision fra Jeppe Jepsen. De vil primært afklare
forholdet omkring stemmeret, således at alle medlemsforeninger uanset tilhørshold får
stemmer til repræsentantskabsmøderne.
Frivilligheds strategi
HAn og PLa havde deltaget i første seminar hos DIF. Hvor langt ud vi gå i forhold til
beskrivelse af en strategi – er det på bestyrelsesniveau, sektion, udvalg, forbund og helt
ned på foreningsniveau? Det handler om at hver enkelt funktion beskrives, således at alle
valgte/udpegede medlemmer ved hvad de skal gøre, så alle andre kan se om det sker?
Konklusion – det blev besluttet at der på UNSTY, FORD, sektions- og udvalgsniveau, der
fokuseres på. Den erfaring, der kan opnås kan anvendes til eventuelt at hjælpe foreninger
med samme øvelse.
DIF EXPO-MESSE
PES meddelte, at der d.d. var tilmeldt 462 deltagere. DSkyU deltager med en stand på
messen, hvor der kan skyde med Lasershot og SCATT. Standen er bemandet af medlemmer
fra Ballerup Skytteforening.

6.

Orientering

Synliggørelse
JHa - vi skal blive bedre til det vi gør og det skal gå hurtigere med at få beslutningerne i
værk.. Vi skal bruge DIF og OL-ringene mere. Der skal holdes et arbejdsmøde efter
repræsentantskabsmødet om dette.
Støtteforeningen
TS orienterede, at det var modtaget brev fra SKAT om, at vi ikke længere kan opfylde
kravene for godkendelse i henhold til Ligningslovens § 8A. Antallet af indbetalere skal være
mindst 100 og der skal mindst indbetales kr. 200. Tidligere er SIV-medlemmer og
UNIONskort løsere talt med i indberetningen for nå 100 personer. Fra i år har SKAT kun
medtalt personer som har oplyst CPR-nr. og indbetalt mindst kr. 200, som værende
godkendte personer.
TS undersøger hvornår vi igen kan blive godkendt.
Justitsministeriet
Der er fortsat ingen dialog med JM om verserende sager. Aktuelt er en dispensation til
afholdelse af IPSC riffel i København til juni 2015. Sagen er vendt med DIF, men de ønsker
ikke at involveres.
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Våbenforum, som består af DGI Skydning, DJ og Våbenhandlernes Brancheforening og
DSkyU har i et fælles brev tilskrevet om møde med JM, men afventer fortsat svar.
TS – orienterede at sagsbehandlingstider på de nye centre er meget forskellig og helt
urimeligt i AC Øst. Dette punkt behandles på kommende møde i Våbenforum.
World Sling Federation
Organisationen søger nye medlemsnationer til sport skydning med ”slangebøsse”. Udsat til
næste møde.
Silhouetpistol – short 0.22
Kan vi fortsat indestå for denne aktivitet, når der ikke afvikles skydninger med ”short 0.22 .
P-SEK har afviklet denne disciplin de senere år. Det blev vedtaget, at den udgår om 5 år fra
det kommende årsmøde. Det blev oplyst, at DSF har indført en skydning med short. Det vil
ikke få indflydelse på beslutningen.
Dommerudvalget
JMO har overvejet at anmodet Karen Hansen om at anvende hende som underviser på
nationalt dommerkursus på pistol og i den anledning sende Karen Hansen på ISSF
dommerkursus. Det blev bevilget, jo før desto bedre.
Sportschefens jobfunktioner
Udsat til næste møde
KlubLiv Danmark
Udsat til næste møde.

Mødet slut kl. 22.15
For referatet

_________________________
Tommy Sørensen

Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 22. marts
betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 22.marts 2015
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