DANSK SKYTTE UNION
(Stiftet 24 juni 1913)

UNIONENS LOVE

Medlem af:
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
NORDISK SKYTTE REGION
EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION
INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE

INDHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................. 2
UNIONEN ........................................................................................................ 3
MEDLEMMER .................................................................................................. 3
DSkyU's STRUKTUR .......................................................................................... 4
REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER ............................. 5
A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET ........................................................................... 5
B. SEKTIONSÅRSMØDER.......................................................................................... 6
C. FÆLLES ................................................................................................................ 6
UNIONSSTYRELSEN .......................................................................................... 7
UDVIKLINGSUDVALGET .................................................................................... 7
SKYDNINGERNE ............................................................................................... 8
AMATØR- OG ORDENSUDVALGET .................................................................... 8
FORBUND OG FORENINGER ............................................................................. 9
REGNSKABET ................................................................................................. 11
REVISION ....................................................................................................... 11
LOVÆNDRING, OPLØSNING SAMT LOVENES FORTOLKNING ........................... 12

2

§1

UNIONENS NAVN
1.1.

Unionens navn er Dansk Skytte Union (DSkyU). DSkyU har hjemsted i Brøndby Kommune.

1.2.

DSkyU er medlem af:
-Nordic Shooting Region – NSR
-European Shooting Confederation – ESC
-International Shooting Sport Federation – ISSF
-Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - FITASC
- Danmarks Idrætsforbund (DIF).

1.3

§2

DSkyU er forpligtet til som medlem af de nævnte organisationer at underkaste sig disses love,
ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, der træffes i henhold hertil.

FORMÅL
2.1
2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6.
2.7.
2.8.

§3

DSkyU’s formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som idræt under Danmarks
Idrætsforbund.
- at sikre deltagelse i internationale konkurrenceskydninger.
- at fastholde et elitekoncept med en medarbejderstab med tilstrækkelige kompetencer.
- at arbejde målrettet og langsigtet med talentudvikling i samarbejde med DSkyU’s medlemmer.
- at uddanne trænere, dommere og andre, der er nødvendige for at skydesporten kan udvikle sig i
Danmark.
- at søge indflydelse ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer.
- at udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikkerheds- og ordensregler.
- at afholde årlige mesterskabsskydninger.

DSkyU’s MEDLEMMER
3.1.

DSkyU består af optagne forbund med dertilhørende medlemsforeninger og foreninger der dyrker
eller ønsker at dyrke skydediscipliner, som ikke allerede henhører til optagne forbund. Disse
foreninger optages som direkte medlemmer af DSkyU.

3.2.

DSkyU og forbundene under Dansk Skytte Union kan optage danske skytteforeninger, hvis love
ikke er i strid med denne lov.
Unions- eller forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske og meddeler foreningen
dette skriftligt med kopi til DSkyU’s sekretariat.
Hvis foreningen kan optages, betragtes den som foreløbigt medlem så snart at gebyr og kontingent
er betalt og indtil DSkyU’s eller forbundets næste, ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling, hvor unionsstyrelsen eller forbundsstyrelsens foreløbige optagelse af
foreningen skal forelægges til godkendelse. Straks foreningens medlemskab er godkendt på et
repræsentantskabsmøde/generalforsamling, er foreningen fuldgyldigt medlem, og har stemmeret
og taleret på mødet.

3.3.

Begæring om optagelse indsendes skriftligt til DSkyU eller det pågældende forbund ledsaget af:
- Foreningens love.
- Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer og adresser
- Angivelse af det senest opgjorte medlemstal.
- Adressen på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning.
- Discipliner som kan skydes i foreningen.

3.4

Det påhviler direkte medlemsforeninger straks og senest 1 måned efter at der sker ændringer i
medlemsforeningens vedtægter, bestyrelsessammensætning eller andre væsentlige ændringer i
foreningen, at give DSkyU skriftlig orientering herom.
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3.5.

§4

Et medlemskab er gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den
1. januar er bragt til ophør. Ved udmeldelse skal foreningen straks opfylde sine økonomiske
forpligtelser overfor DSkyU, og kan ikke senere blive optaget i DSkyU, medmindre sådanne
forpligtelser ér afklaret.

KONTINGENTER OG AFGIFTER
Ved optagelsen betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DSkyU eller forbundet.
Hver forening betaler til DSkyU eller forbundet et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages på
forbundets repræsentantskabsmøde/ generalforsamling.
Der opkræves tillige et gebyr pr. medlem opgjort i henhold til det indrettede antal i CFR. Gebyret
reguleres i marts måned ved nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.
Begge opkrævninger skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§5

EKSKLUSION
Dersom en forening eller et forbund ikke opfylder DSkyU’s vedtægter eller egne love og reglementer, kan DSkyU’s unionsstyrelse ekskludere foreningen eller forbundet. En sådan eksklusion kan af
foreningen eller forbundet indbringes til prøvelse ved DSkyU’s førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter kan/skal stadfæste
unionsstyrelsens bestemmelse. Den ekskluderede har på mødet tale, men ikke stemmeret, under
dette punkt på dagsordenen.
En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.

§6

§7

DSkyU’s STRUKTUR
6.1.

DSkyU's opgaver varetages af:
1. Repræsentantskabet.
2. Unionsstyrelsen.
3. Amatør og Ordensudvalget (A&O).
4. Skydeudvalget (SKUD), herunder sektionerne.
5. Udviklingsudvalget (UDV).

6.2.

Alle udvalg, bortset fra A&O udvalget, udarbejder en handlingsplan for udvalgets arbejde.
Handlingsplanen revideres og forelægges unionsstyrelsen til godkendelse. Vedtagne / reviderede
handleplaner forelægges på efterfølgende repræsentantskabsmøde i udvalgets skriftlige
årsberetning til orientering.

6.3.

For alle udvalg gælder, at de rapporterer kontinuerligt til unionsstyrelsen om årets aktiviteter samt
aflægger årsberetning på repræsentantskabsmødet.

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
REPRÆSENTANTSKABET OG PROCEDURER VED ÅRSMØDER
Repræsentantskabet er Unionens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af i alt 120
personer omfattende Unionsstyrelsens medlemmer, forbundsrepræsentanterne og flugtsektion.
Valget/udpegningen af forbundsrepræsentanterne gælder kun til det pågældende møde.
Forbundsrepræsentanterne bør repræsentere disciplinområderne, flugtskydning, pistolskydning og
riffelskydning.
Til hver af sektionernes årsmøder vælger/udpeger forbundene indtil i alt 75 repræsentanter.
Antallet af forbundsrepræsentanter til Unionens repræsentantskabsmøde og sektionernes
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årsmøder beregnes som følger på grundlag af de fra Danmarks Idrætsforbund senest modtagne
officielle antal aktive medlemmer i forbundene.
Hvert lokalforbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter. Landsdækkende forbund
tildeles forlods 6 repræsentanter. Sektionerne med aktiviteter, der ikke allerede henhører til
optagne forbund tildeles forlods 6 repræsentanter.
Restantallet af forbundsrepræsentanter udregnes hvert år efter forholdstalsmetoden, hvilket tal
meddeles forbundene af Unionens sekretariat.
Det beregnede repræsentantantal indeholder samtlige Unions-, forbunds-, samt sektionsmedlemmer med aktiviteter, der ikke allerede henhører til optagne forbund.
Foreninger, som er direkte medlem af Dansk Skytte Union, tildeles repræsentanter ud fra
foreningens antal medlemmer indberettet til Centralt Forenings Register CFR, idet foreningens
medlemsantal i forhold til Dansk Skytte Unions samlede antal medlemmer fastsætter foreningens
procentvise andel af repræsentantskabets 120 repræsentanter.
Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne indkaldes af Unionsstyrelsen ved skriftlig
meddelelse til forbundene. Indkaldelserne skal udsendes fra Unionens sekretariat senest 14 dage
før møderne og skal indeholde:
- Tid og sted for møderne
- Dagsordener
- Unionens reviderede regnskab samt det nye års budget
Ordinære repræsentantskabsmøder, riffelsektionsårsmøder og pistolsektions-årsmøder afholdes
hvert år i februar eller marts måned.
Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet eller sektionsårsmøderne, skal være
Unionens sekretariat i hænde senest den 1. januar.
Forbundenes navnelister over de valgte/udpegede repræsentanter skal bero ved Unionens
sekretariat senest 14 dage før repræsentantskabsmødet og sektions-årsmøderne. Eventuelle
ændringer til navnelisterne skal meddeles dirigenten ved det pågældende møder, inden disses
begyndelse.
§8

MØDER
A. REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af nye forbund og direkte foreninger
3. Formanden aflægger beretning om DSkyU’s virksomhed.
4. a. Økonomilederen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. b. Økonomilederen forelægger det nye års budget til drøftelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg (alle valg gælder for to år)
a. Formand.(i lige år)
b. Næstformand (i ulige år)
c. Økonomileder (i ulige år).
d. Udviklingsudvalgsformand (i lige år)
e. Skydeudvalgsformand. (i lige år)
f. Formand for Amatør- & Ordensudvalget (i ulige år)
g. Medlem af Amatør- & Ordensudvalget.(i lige og ulige år)
h. Suppleant til Amatør- & Ordensudvalget.(i lige år og ulige år)
i. Revisor (lige og ulige år).
j. En revisorsuppleant.(i ulige år)
7. Eventuelt.
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Den ene af de to valgte interne revisorer bør have erfaring med revision.
B. SEKTIONSÅRSMØDER
Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Sektionsformanden aflægger beretning.
3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg
a. Sektionsformand.
b. Formænd for stående udvalg.
6. Eventuelt.
ad pkt. B. 5. a. Sektionsformænd.
Flugtsektionen. Valg i lige år.
Pistolsektionen. Valg i ulige år.
Riffelsektionen. Valg i lige år.
Hver sektion nedsætter selv deres udvalg og beslutter i øvrigt om der skal valg eller der skal
udpeges til disse. Det kan overvejes om, der skal være obligatoriske udvalg/poster i alle eller
udvalgte sektioner.
F.eks.: Ungdomsudvalg, Stævneudvalg, Næstformandspost eller Disciplinudvalg

C. FÆLLES
Ethvert medlem af en forening under DSkyU kan vælges til medlem af Unionsstyrelse, udvalg eller
sektion, også selv om den foreslåede ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne. Det skal kunne dokumenteres, at den pågældende er villig til at modtage
valg.
Alle valg er for to år og sker som angivet under punkt 5 i dagsordenen. Genvalg kan finde sted. I
tilfælde af vakance i valgperioden, supplerer Sektionerne sig selv indtil næste sektionsårsmøde. Et
suppleringsvalg er kun gældende for resten af et afgående medlems valgperiode.

§9

MØDERNES LEDELSE
Repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne ledes af en dirigent valgt uden for de respektive
styrelser. Skriftlig afstemning om et emne finder sted, såfremt mindst 1/10 af de på afstemningstidspunktet tilstedeværende stemmeberettigede anmoder herom. Dog afgøres alle valg, hvor der
er mere end én kandidat til posten, ved skriftlig afstemning.
Beslutninger tages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, jfr. dog § 14.
Ethvert medlem af DSkyU er berettiget til at overvære repræsentantskabsmødet/sektionsårsmøderne, og kan af dirigenten meddeles taleret.
Stemmeret har kun repræsentanter jf. § 7. Stemmeretten kan kun udøves personligt.
Formanden og sektionsformændene foranlediger, at der føres protokol over henholdsvis
repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne.
Hvor intet andet er fastsat i denne lov, er repræsentantskabsmødet og sektionsårsmøderne
beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, idet der ses bort fra
medlemmer af Unionsstyrelsen.
Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede ændringsforslag.
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§10

EKSTRAORDINÆRE MØDER
Der kan indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabs- og sektionsmøder når Unionsstyrelsen
henholdsvis sektionerne finder anledning hertil, eller når mindst to forbundsstyrelser begærer det.
Anmodningen herom skal være ledsaget af en udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemnet.

§11

UNIONSSTYRELSEN
For DSkyU’s forpligtelser hæfter DSkyU’s midler, medens medlemmerne er uden ansvar herfor.
DSkyU tegnes i enhver henseende af formanden. Ved formandens forfald tegnes DSkyU af
næstformanden og økonomilederen og yderligere et medlem af Unionsstyrelsen i fællesskab.
Unionsstyrelsen kan meddele prokura.
Til at lede DSkyU i overensstemmelse med denne lov og under ansvar over for repræsentantskabet
nedsættes en Unionsstyrelse bestående af:
1. DSkyU’s formand
2. DSkyU’s næstformand
3. Økonomileder
4. Udviklingsudvalgsformand
5. Skydeudvalgsformand
6. Sektionsformænd i henhold til repræsentantskabets beslutning
Pkt. 1-5 vælges på repræsentantskabsmødet, medens punkt 6 vælges på sektionsårsmøder.
DSkyU’s formand er tillige Unionsstyrelsens formand. Formanden for og medlemmer af Amatør- &
Ordensudvalget indgår ikke i Unionsstyrelsen.
Ingen af Unionsstyrelsens medlemmer kan bestride mere end én post i Unionsstyrelsen.
Unionsstyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til Code of Conduct godkendt af DIF.
Unionsstyrelsen udpeger en Redaktør til at forestå udgivelse af DSkyU’s officielle organ ”SkytteBladet”.
Unionsstyrelsen foranlediger at der vælges en aktivrepræsentant til Team Danmarks arbejdsgruppe.
Unionsstyrelsen udfærdiger funktionsbeskrivelser for DSkyU’s ledende enheder og udvalg i
fornødent omfang.
Unionsstyrelsen kan i idrætspolitiske spørgsmål rådføre sig med Formandsrådet.

§ 12

UDVIKLINGSUDVALGET
Udviklingsudvalget består af:
1. Formanden, som indgår i Unionsstyrelsen, valgt på repræsentantskabsmødet.
2. Ét medlem fra hver Sektion udpeget af Sektionen.
3. Formændene for udvalg under Udviklingsudvalget
Udviklingsudvalget er ansvarligt over for Unionsstyrelsen.
Udvalg kan nedsættes efter behov; formændene for sådanne udvalg har sæde i udviklingsudvalget.
Udviklingsudvalget afholder møder efter behov. Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og
efter dennes eller et flertal af udvalgsmedlemmernes ønske. Mødet anses for lovligt og beslut7

ningsdygtigt når formanden (eller hans suppleant) og et flertal af udvalgsmedlemmerne er til
stede.
Sager afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Der udarbejdes mødereferat, og resumé heraf udsendes af kontoret til udvalgene, Unionsstyrelsen,
Formandsrådet og andre efter behov.

§ 13

SKYDNINGERNE
DSkyU’s skydninger gennemføres efter de programmer og reglementer, som er godkendt af Dansk
Skytte Union i det omfang, repræsentantskabet og Unionsstyrelsen bestemmer.
SKYDEUDVALG OG SEKTIONER
Til at forestå og gennemføre samtlige DSkyU’s skydeidrætslige aktiviteter oprettes en sektion.
UNSTY fastlægger hvilket sektioner, der skal oprettes.
Elitetræning og samarbejdet med Team Danmark sker under ansvar over for Skydeudvalget.
Udvalgenes antal og ansvarsområdet inden for sektionerne bestemmes af sektionerne, de
respektive skydegrene og deres udbredelse.
Direktiver for og koordinering af sektionernes virksomhed, herunder eventuel justering af regler
for mesterskaber, rekorder og stævner samt varetagelse af DSkyU’s internationale konkurrencedeltagelse foregår igennem et Skydeudvalg bestående af:
1. Skydeudvalgsformanden og
2. Sektionsformændene (ved forfald, deres suppleant).
Skydeudvalgsformanden skal være uafhængig af sektionerne. Udvalget fastsætter sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden eller to medlemmer af udvalget kan begære indkaldt til møde.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Skydeudvalget er ansvarligt over for Unionsstyrelsen.
Skydeudvalgsformanden og sektionsformændene foranlediger, at der føres protokol over
skydeudvalgsmøderne og sektionsmøderne. Referat af møderne tilstilles Unionsstyrelsen og
Formandsrådet.

§ 14

AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
Repræsentantskabet vælger et Amatør & Ordensudvalg bestående af:
1. En formand, der bør have juridisk uddannelse.
2. To medlemmer.
3. To suppleanter.
Et medlem og en suppleant er efter tur på valg hvert, i ulige år er formanden på valg. Genvalg kan
finde sted. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden og afholder møder efter behov. Udvalget
er kun beslutningsdygtigt, når det er fuldtalligt.
Et medlem eller suppleant i Amatør- & Ordensudvalget kan ikke samtidigt være medlem af eller
suppleant til Unionsstyrelsen, sektioner, udvalg, forbundsstyrelse eller forbundsudvalg. Ingen kan
deltage i behandlingen af en sag, hvis der forligger omstændigheder, som er egnede til at vække
tvivl om vedkommendes upartiskhed. I sådant tilfælde indtræder suppleanten i udvalget.
Amatør- & Ordensudvalgets opgaver er:
1. Amatør- & Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller
administration af Dansk Skytte Unions love regler, forordninger m.v.
2. Amatør- & Ordensudvalget kan afvise at behandle sager, som ikke først har været behandlet i
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sektioner eller forbund, eller som efter DSkyUs regler bør afgøres uden for Amatør- & Ordensudvalget.
3. Amatør- & Ordensudvalget kan fungere som voldgiftsret for afgørelse af stridigheder mellem
organisationer, udvalg eller personer under Dansk Skytte Union, når de stridende parter er enige
om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at kunne påtage sig afgørelsen.
Amatør- & Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Skytte Union
advarsler og irettesættelser, karantæner eller træffe bestemmelse om udelukkelse eller eksklusion
fra aktiviteter eller klubber under Dansk Skytte Union.
Ligeledes kan udvalget, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig udelukkelse, indtil
sagen er afgjort.
Amatør- & Ordensudvalgets kendelser kan indankes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden
4 uger fra, at parterne er blevet gjort bekendt med afgørelsen.
Arbejdsgang og andre forhold for Amatør- & Ordensudvalget fastlægges af Unionsstyrelsen i
særskilt reglement.

§ 15

FORBUND OG FORENINGER
FORMANDSRÅDET
Formandsrådet består af formændene for de optagne forbund. Forbundene kan og bør indsætte
stedfortræder ved forfald.
Udviklingsudvalgsformanden og konsulenten deltager i rådets møder med taleret, men uden
stemmeret.
Formandsrådet afholder møder efter behov dog mindst 2 om året. Et af møderne afholdes i
forbindelse med repræsentantskabsmødet. Møderne er beslutningsdygtige når et flertal af
forbundene er repræsenteret.
Formandsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Formandsrådet er idrætspolitisk rådgiver for Unionsstyrelsen og Udviklingsudvalget.
Formandsrådet er ansvarlige for:
- At unionsstyrelsens beslutninger kommunikeres til medlemsforeningerne via forbundene.
- At sektionernes tilbud kommunikeres til medlemsforeningerne via forbundene.
- At forbundsstyrelser årligt afleverer regnskab og referat fra forbundenes repræsentantskaber.
FORBUNDENE
Forbundene udarbejder og vedtager egne lovsæt.
Forbundsstyrelserne fører tilsyn med, at deres medlemsforeninger overholder såvel DSkyU’s som
forbundets love.
Forbundsstyrelserne skal føre en forhandlingsprotokol.
Forbundsstyrelsen skal til enhver tid underrette DSkyU om alle begivenheder af større betydning
inden for forbundet og skal hvert år inden den 1. november indsende følgende oplysninger til
DSkyU’s sekretariat:
1. Navne, adresser samt styrelsesfunktion på forbundsstyrelsens medlemmer.
2. Kopi af forbundets reviderede regnskab.
3. Fortegnelse over forbundets foreningers officielle adresser.
4. Navne, adresser og eventuelle telefonnumre på foreningsformænd.
Et medlemskab er gældende indtil det skriftligt med mindst 2 måneders forudgående varsel til den
1. januar er bragt til ophør. Ved udmeldelse skal foreningen straks opfylde sine økonomiske
forpligtelser overfor DSkyU, og kan ikke senere blive optaget i DSkyU, medmindre sådanne
forpligtelser ér afklaret.
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FORENINGERNE
Foreningerne udarbejder og vedtager egne lovsæt.
Foreningerne fører tilsyn med, at deres medlemmer overholder såvel DSkyU’s som forbundets
love.
Foreningen skal til enhver tid underrette DSkyU om alle begivenheder af større betydning inden for
foreningen og skal hvert år inden den 1. marts indsende medlemsregistrering til DIF:
1. Navne, adresser samt styrelsesfunktion på foreningens bestyrelse.
2. Fortegnelse over foreningers officielle adresser.
3. Navne, adresser og mails på foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Forbundene, deres foreninger, medlemsforeninger og medlemmer er forpligtede til at underkaste
sig forbundets og DSkyUs love, amatør & ordens, sikkerheds- og skyderegler og samtlige de af
DSkyU’s repræsentantskab trufne beslutninger og afgørelser samt at respektere Danmarks
Idrætsforbunds love. Endvidere skal det på programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter og
alle andre offentlige dokumenter tilkendegives, at forbund og foreninger er medlemmer af Dansk
Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund.
Intet forbund, dettes foreninger, medlemsforeninger eller medlemmer må her i landet medvirke i
eller deltage ved arrangementer af idrætsstævner og/eller konkurrencer, som er arrangeret af
andre end en organisation under Danmarks Idrætsforbund, eller som står åbne for danske
foreninger eller idrætsudøvere uden for Danmarks Idrætsforbund, med mindre Unionsstyrelsen
giver speciel tilladelse hertil. Samarbejde er dog tilladt med DGI Skydning og Dansk FirmaidrætsForbund samt andre skytteorganisationer, som Unionsstyrelsen har truffet beslutning om
samarbejde med. Disse organisationers foreninger og kredse kan optages i de respektive forbund
som medlemmer af DSkyU.
Forbundene og foreningerne fastlægger de forskellige mesterskaber og konkurrencer i nøje
overensstemmelse med DSkyU og således, at uønsket sammenfald af konkurrencer i unions- og
forbundsregi inden for samme skydegren, så vidt muligt undgås. Åbne konkurrencer eller
konkurrencer med deltagelse af flere foreninger inden for samme forbund, må kun afholdes med
det respektive forbunds forud indhentede tilladelse.
Stævnearrangører skal på forlangende fremlægge regnskab for åbne konkurrencer til forbund og
union. Forbundene kan om fornødent rådgive med hensyn til indskudsstørrelse, præmiebeløb m.v.
ved konkurrenceskydninger.
Union og forbund kan meddele tilladelse til afholdelse af konkurrenceskydninger med et
velgørende, skydeidrætsligt formål for øje efter anmodning herom. I den fremsendte anmodning
skal stævnearrangøren klart gøre rede for formålet med skydningen og det eventuelle overskuds
påtænkte anvendelse.
I de af DSkyU eller forbundene arrangerede konkurrencer kan ingen skytte inden for samme
kalenderår repræsentere mere end een forening i samme skydegren. For alle 10 og 15 m
skydegrene er det dog perioden 1. juli - 30 juni, der er gældende.
Når et medlem af en forening ønsker startret for en ny forening, midt i en sæson, skal begrundet
ansøgning sendes til og behandles af Unionsstyrelsen. Startretten meddeles skriftlig til den nye
forening, hvori skytten bliver optaget.
Af forsikringshensyn må intet medlem af en forening under DSkyU deltage i konkurrencer uden for
Danmark, uden forud at have meddelt dette skriftligt til DSkyU’s sekretariat.
Når et medlem meddeles karantæne eller udelukkes af sin forening på grund af forhold, der er
uforenelige med foreningens, forbundets eller DSkyU’s love og bestemmelser, skal foreningens
formand straks underrette sit forbund og DSkyU herom skriftligt.
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Våbentyverier i foreninger indberettes straks til nærmeste politimyndighed og DSkyU’s sekretariat
med oplysning om våbnenes art og fabrikat samt fabrikationsnumre.
Ved eventuelle personskader i forbindelse med ulykker under skydetræning eller konkurrencer i
foreninger, forbund eller sektioner, skal den ansvarlige skyde- eller konkurrenceleder omgående
tilkalde politiet, og umiddelbart efter det skete underrette sin forbundsformand og DSkyU’s
sekretariat såvel mundtligt som skriftligt.
Foreningens ophør eller ønsker om udmeldelse af DSkyU eller et forbund, skal ske skriftligt til
henholdsvis DSkyU eller det pågældende forbundet inden den 31. december.

§ 16

REGNSKABET
DSkyU’s regnskabsår er 01.01 - 31.12. DSkyU’s generalsekretær holder unionsstyrelsen løbende
orienteret om regnskab og budgetter. Via DSkyU’s sekretariat udsendes i løbet af regnskabsåret
periodiske, summariske regnskabsoversigter til DSkyU’s sektioner og udvalg.
Generalsekretæren skal foranledige bogføringen afsluttet senest den 10. januar, hvorefter
regnskabet med samtlige bilag afgives til revisorerne, der senest 8 dage efter modtagelsen
afleverer det reviderede regnskab med deres bemærkninger

§ 17

REVISION
Revisorerne har til enhver tid uhindret adgang til kontrol af DSkyU’s bogføring og beholdninger.
Samtlige sektioner og selvstændige udvalg og forbund indsender deres årsberetninger til DSkyU’s
sekretariat senest den 31. januar. DSkyU’s sekretariat skal informeres om enhver officiel forretning
der vedrører helheden, hvad enten den foregår i Unionsstyrelsen, skydeudvalget eller i sektioner
og i udvalgene og bringe informationerne videre til de organisationer, forbund, foreninger eller
personer, der måtte skønnes at have behov herfor.

§18

LOVÆNDRING, OPLØSNING SAMT LOVENES FORTOLKNING
Ændring i disse love kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter stemmer for.
Dansk Skytte Union kan ikke opløses, så længe mindst to forbund ønsker DSkyU’s beståen. En
beslutning om DSkyU’s opløsning kan kun tages på et ordinært repræsentantskabsmøde, når
mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter stemmer for.
I tilfælde af Dansk Skytte Unions opløsning tilfalder DSkyU’s midler Danmarks Idrætsforbund til
fremme af dansk idræt.
Tvivlsspørgsmål om fortolkning af DSkyU’s bestemmelser og regler eller om forhold, som ikke er
omtalt eller fyldestgørende beskrevet i disse love og bestemmelser, afgøres af Unionsstyrelsen,
hvis afgørelse kan indankes for DSkyU’s repræsentantskab.
Disse love er vedtaget på Dansk Skytte Unions ordinære repræsentantskabsmøde i Nyborg den 10.
januar 1976, og ændret ved repræsentantskabsmøderne i 1982, 1984, 1985, 1990, 1991 (februar
og november), 1993, 1995,1996 1998, 2000, 2002, 2010, marts 2011, marts 2014, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde november 2014, marts 2015 og marts 2017.
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