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Referat af Unionsstyrelsesmøde fredag d. 14. august kl. 15.00 til 21.00, Idrættens Hus – Kurt Nielsen

1. Gennemgang af dagsorden
1.1. Ingen kommentar

2. Fastsættelse af næste møde
2.1. Det afklares efter Rep. møde.

3. Repræsentantskabsmøde 2020
3.1. Rep. møde gennemgået
3.2. Se bilag
3.3. Der vil være to ansatte der går rundt med mikrofoner, så vi undgår uhensigtsmæssig trafik rundt i
salen.
3.4. Bestyrelsen beslutter at trække forslag 1.
3.5. Til forslag 2 fastholdes og suppleres med at dette også gælder til en hver tid siddende
bestyrelsesmedlemmer der genopstilles.

4. Økonomi
4.1. Bestyrelsen gennemgik budget

5. Forslag
5.1 fremtidige bruttolandshold – Trap
- se bilag
5.2 PES arbejder videre med Trap udviklingsprojektet
5.3 De nuværende udtagelsesregler gælder ikke for trap i denne periode og der vil udarbejdet særlige
udtagelsesregler for projektet i denne periode
5.4 Bestyrelsen bakker op om Trap udviklingsprojektet

6. Status
6.1 UNSTY – Raden rundt
6.1.1 Aktivitetsudvalget – Dynamisk sektion er midlertidig sat på pause, ind til der sammen
med DSF findes nye kandidater til sektionen
6.1.2 Landsholdstøj til bestyrelsen – der udarbejdes en pakke
6.1.3 Vedr. henvendelse om rasisme på privat SoMe, bestyrelsen har været i dialog med DIF
og er kommet frem til at vi ikke vil gå videre med denne sag, da den ikke konflikter med
DSkyU

6.2 Strategiaftale DIF
6.2.1 Bestyrelsen og medarbejder har afholdt et idémøde for strategi 2022-2026
6.2.2 Der afholdes webinar/teammøder og pop-up stand ved stævner/konkurrencer, hvor
medlemmer kan komme med deres input til ideer til strategiindholdet.
6.2.3 Bestyrelsen beslutter hvilke ideer der skal arbejdes videre med
6.2.4 Der skal sættes aktiviteter i gang for bestyrelsesseminar for potentielle nye kandidater
6.3 Våbenudvalget
6.3.1 PES orientere om den nye positivliste med billeder og fabrikat mm.
6.4 Justitsministeriet
6.4.1 JH orientere om JM

7. Orientering
7.1 Kontoret
7.1.1 CF orienterer fra kontoret
7.1.2 CF forslår en at vi får en kontorelev og der skal undersøges muligheder og økonomi for
et endelig forslag til bestyrelsen
7.1.3 CF orienterer om soldaterprojekt med DIF og konsulentordning
7.2 DIF
7.2.1 Orientering om ny Elitelov
7.2.2 DIF orienter om at de ikke tror at der er særlig positive fremtider i forhold til COVID-19
7.3 Team Danmark styregruppemøde
7.3.1 Ingen kommentar
7.4 Nyt fra ISSF/ESC/FITASC/ICTSF/NSR
7.4.1 Ingen kommentar
7.4.2 Jane Mønster har fremsendt et referat fra ISSF Jury udvalget. Bestyrelsen ønsker at
blive informere oftere og gerne et tættere samarbejde

