REFERAT AF UNSTY-møde
11. april 2014
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:

Gæster:
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

1.

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) og Jens Ole Mathiesen (JOM).
John Hansen
Tommy Sørensen.

Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkninger
1.a JOM – havde fremsendt ønske om gennemgang af regnskabet for Event konto
2013 og budget for samme 2014. Se under økonomi.
1.b KDa – ønskede noteret at der var vedtaget et forslag om status for NSRsamarbejdet hver år på repræsentantskabsmødet. Det er noteret.
Gennemgang af Code of Conduct, herunder forretningsorden blev udsat til næste
møde, da alle er enige om at det er vigtigt at alle er tilstede ved gennemgang.
Materialet er udsendt skriftligt.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 22. august kl. 17.00 - 22.00 i Idrættens Hus.
Det er pt. ikke planer om at holde et UNSTY møde før som omtalt på seneste møde.
KDa meddelte at Dansk Flugtskydnings Forbund afholder ekstraordinært
repræsentantskabsmøde 22. juni.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 31.03.2014
INDTÆGTER
DIF
TEAM DANMARK
FORBUND
SPONSOR
ØVRIGE

Diverse

OMKOSTNINGER
SKUD
F-SEK
P-SEK
R-SEK

DIF tilskud gælder 1 kvartal.
Konsulenttilskud dækker kvartal 1.
Tilskud dækker rate 1 af 3 samt den interne aftale om at
skytternes eget bidrag medregnes.
Aftale fra 2012 om at FORD yder tilskud til budget 2013.
Udlejning af Lasershoot til BILKA event
Våbenlicenser følger budgettet.
UNIONS-kort. Der er indbetalt 90.600 svarende til 906
skytter.
Der er efter revision af modtaget kr. 13.500 ekstra fra
leverandør.

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

UDVIKLINGSUDVALGET

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION
REDAKTION

Ingen bemærkninger

PRESSETJENESTE

Der er ikke aftalt nogen specifik aktivitet.

HJEMMESIDE

Ingen bemærkninger.

EVENT

Ingen bemærkninger.

FÆLLES
MØDER
-REPRÆSENTANTSKABSMØDE

-MØDER

Regning fra Scandic lød på i alt 125.000. Den er ikke
opsplittet til fordeling endnu. Der var flere deltagere i år,
sektioner har også haft flere deltagere. Afventer udsendelse
af regning fra EMo efter aftale med FORD.
Ingen bemærkninger.

REPRÆSENTATION
-Youth League

Hele beløbet refunderes af DIF.

ADMINISTRATION
-

Ingen kommentarer.

TOTAL

Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets
resultat vil afvige væsentligt fra budgettet.

Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Event/kommunikationskonto for 2013 blev gennemgået. Det er primært lønudgifter.
Der er i halvdel af året udført grafisk arbejde i forbindelse med ATK, som er
faktureret internt. SkytteBladet er også omfattet heraf. Det er både redaktionsdelen
og det grafiske område.
TS – fremlagde for sent indleverede og mangelfulde afregninger. Disse blev
gennemgået og delvis godkendt.
Budget 2014
Budgettet blev kort gennemgået.
Event/kommunikationskonto for 2014. Selvom EM 2015 blev aflyst så er der behov
for en person til at løse de opgaver, der kommer. I 2014 er der NM for junior, 100
års jubilæum, implementering af ny hjemmeside m.m. Der er behov for opdatering
af hjemmeside, udsendelse af pressemeddelelser, SkytteBladet.
HAn – foreslå at anvende CLF til yderligere end kommunikation.
PLa – efterlyste mere synlighed af CLF, ikke blot af nuværende opgaver, men også
fremadrettet.
HAn - foreslå at CLF deltog i lokale/nationale stævne med henblik på at udvikle
disse. Generelt mangler DSkyU at ”hænge” på opslagstavlen. DSkyU er ikke synlig
nok i klubberne.
Det blev vedtaget at der skulle foretages en revision af arbejdsbeskrivelse for CLF,
således at den i højere grad afbilleder det faktiske arbejde.
FORD-tilskud. De på repræsentantskabsmødet vedtagne satser blev gennemgået. I
2014 opkræves forbunden et beløb svarende til kr. 10 pr. medlem jf. seneste
opgørelse (2014). Der fremsendes regning pr. 1. maj. Allerede tilbage på FORDmødet i december 2013 antydede nogle forbund, at de ville have svært ved at finde
beløbet, såfremt beløbet skulle opkræves for 2014. Forbund med særlige behov skal
kontakte kontoret med problemstilling og forslag til løsning.
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Der blev i samme anledning kraftigt opfordret til at ensarte betalingsfrist for
betaling af foreningernes kontingent til forbundene og at 1. marts var
hensigtsmæssigt set i forhold til at de enkelte foreningers ønske om stemmeret til
årsmøder/repræsentantskabsmødet. Det skal følges ad.

4.

5.

Forslag
Historiske Våben
I

Der var behov for en yderligere intern diskussion omkring modelår/fremstillingsår
for rifler.
Der var ikke noget problem i at godkende optik, sålænge der er tale om original eller
replika, herunder montage.
Der var ingen indvendinger mod at godkende ændringer, når blot det gælder
repeterrifler. Godkendes endeligt, når revideret reglement fremstilles.

II

Der var noget problem i at godkende pistoler med kaliber 0.45 ACP, sålænge at det
anvendes til en international anerkendt disciplin.
Liste fremstilles for endelig godkendelse.

Status
Jubilæum 100 år 2013
Arrangementet er 28. juni i København. KSF, DSF, DS og KFK står for aktiviterner.
Hver af skydebanerne (kugle og flugt) får hver kr. 10.000, i alt kr. 20.000.
Indbydelsen er klar og skal udsendes i næste uge.
Der afvikles reception fra kl. 16.00-18.00. Måske tiden skal tilpasses. VIP telt skal
bestilles. PES tager kontakt til KSC for at afklaring af hvor det er mest
hensigtsmæssigt at placere.
TS udfærdiger VIP liste.

NM 2014
Der er inviteret til alle juniordiscipliner og til senior på flugt. Deadline for Pre Entry
er 28. april. Herefter tages endeligt stilling til hvilke discipliner som vil blive
afviklet. Sektioner skal selv melde til.
Bulletin II udsendes 20. maj. Deadline for final entry er 20. juni.
Mikko Taussi er udpeget som teknisk delegeret.
Der mangler en stævneleder – kontakt KSF for et navn og foreslå evt. Carsten Klich.
Jane Mønster forestår udpegning af dommer til NM og vil gerne have Erik
Skovmand som formand udstyrskontrol.

6.

Orientering
DIF – årsmøde – 2. – 3. maj
Til det kommende møde deltager KDa, PES og HAn. Tilmelding sker ved egen
foranstaltning.
DGI Skydning
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Til mødet 12. maj deltager hele UNSTY.

ISSF – skift af nationalitet
Dansk Skytte Union har bekræftet overfor ISSF at DSkyU ikke har noget i mod at
Stine Andersen fremover stiller op for Nederlandene. ISSF har ligeledes bekræftet at
have modtaget dette svar.

DSkyU – Udviklingsudvalget
PLa – orienterede fra udviklingskonsulenten Jonas Kold, at der var mange flere
point at hente til fordelingsnøglen.
JHa – havde talt haft en snak med RVe omkring hvordan vi kunne sikre flere point
fra fordelingsnøglen.
PLa indkalder til Udviklingsmøde i løbet af foråret.

Organisationsprojekt
JHa – møde med Rikke Vestergaard er udsat. Det er mest hensigtsmæssigt at
afholde et separat heldagsmøde, hvor der tid til at arbejde. JHa vender tilbage med
forslag fra RVe.
Kopi af DSkyU materiale
Det er nødvendigt at anføre at der er Copyrigth – på DSkyU materiale for at sikre, at
det ikke bliver misbrugt/brugt. Eksempelvis DFIF fået godkendt disciplinen
Fripistol på baggrund af et DSkyU reglement.

Mødet slut kl. 21.15
For referatet

_________________________
Tommy Sørensen

Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 30. april
betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.
Lagt op 1. maj 2014
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