FORMANDEN
9. oktober 2020
JHa/CFl
Unionsstyrelsen
Tilstede: JHa, PES, Emo, ASo, JMø, TWS, CFl
Referent: CFl
Referat - Unionsstyrelsesmøde lørdag d. 10. oktober kl. 15.00, Best Western Fredericia

1. Gennemgang af dagsorden
2. Fastsættelse af næste møde
Planlægges efter mødet søndag.
3. Ex-Repræsentantskabsmøde 2020
Antal delegerede – udlevering af stemmer ift. hvilken klub, man stemmer for jvf. vedtægter. Registrering ved
ankomst.
Gennemgang af dagsorden, valg, forslag.
Tilmelding fremover
4. Økonomi
4.1 Budget 2021
4.2 Årsregnskab
Laves hos IKC
4.3 Ombygning – gennemgang. Kontoret er positive.
5. Aktivitetsudvalg
5.1 Trap projekt 2020-2024
Gennemgang og diskussion omkring processen og det videre forløb. Positive omkring projektbeskrivelsen,
dog skal del omkring udtagelse til EM/VM/OL ikke være med, pga vores vedtægter. PES laver en opdatering
af projektbeskrivelsen.
5.2 DSF-møde, hvad gør vi?
Aftaler møde med DSF ASAP. Dynamisksektion skal vælges – hører under DSkyU ikke DSF.
5.3 Diverse
Orientering omkring hændelse ved DM Skeet.
Info fra pistol og ny formand.
Spørgeskema fra DSF omkring DSkyU.
Nordisk Trap har forslag til regelændring i finaleskydning – gennemgang i F-sek først. PES kontakter.
6. Våben
6.1 Fælles Våbenforum
Diverse orientering fra seneste møde. Holdning til plastikhaglskåle. CO2 våben.
6.2 Justering af byrdekatalog
6.3 Forespørgsel fra Våbenforum vedr. Våbenloven hvor der ønskes vores BST-holdning og om vi vil gå ind
for om våbenloven overfor myndigheder skal foreslås adskilt i 2 dele således:
1. del - våbenlov der kun omhandler selve det fysiske våben ved, import, eksport køb slag, fysiske krav.
(Interessant for våbenhandlere m.fl.)
2. del - våbenlov der omhandler hvilke aktiviteter et våben må anvendes til, hvem og hvordan, samt hvad de
må bruges til. (Interessant for brugerne/skytteorganisationer m.fl.)
UNSTY holdning – vi er ikke i mod, afventer konkret forslag.

7. Valg 2021
JHa - genopstiller
JMø – genopstiller
PES – genopstiller ikke. UNSTY ser efter mulige kandidater.
Mødestrukturen fremover – færre længerevarende fysiske møder og mulighed for flere korte onlinemøder.
8. Status
9.1 UNSTY – Raden rundt
Spor2 – udd. Af trænere i samarbejde med ParaSport – generelt samarbejde.
Sager fra UNSTY, bliver internt – beslutninger deles ikke, før de er clearet.
9.2 Strategiaftale DIF
AHO er sat på opgave omkring spor1, rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer/talentprogram. Med
hjælp fra Pernille fra DIF. Møde m forbund 13.sept. orientering omkring Skydesport Danmark”. ASo har
deltaget i P-sek møde og har informeret omkring ny struktur.
Webinar planlagt 14. + 22. oktober, andre kan byde ind på strukturen.
Møde med DIF ang. vedtægter til ny struktur planlagt midt oktober.
Snak om flere ansatte i administrationen – alm. administration, elev + konsulent til miljø, evt.
våbenkonsulent måske i samarbejde med DGI – der regnes på økonomi og laves forskellige løsningsforslag
til forbundene omkring økonomi til administrationen.
9.3 Våbenudvalget - se punkt. 6
9.4 Justitsministeriet
Der bruges meget tid – rykkes for sager hver måned. Omstruktureringer og skiftende medarbejdere.
Afventer stadig svar på alle vores henvendelser.

9. Orientering
10.1 Kontoret
10.2 DIF
JHa, Budgetmøde DIF. Formandsvalg mm. Diversitet – modspil til DIF. Kvinder vil ikke vælges med en pose
penge, diversitet er også alder, etnicitet mm . Forbund spørger ind til, hvorfor ansatte og frivillige kvinder i
forbund ikke tæller med.
10.3 Team Danmark styregruppemøde
Møde omkring masterplan.
10.4 Nyt fra ISSF/ESC/FITASC/ICTSF/NSR

