Dansk Skytte Union
Vedtægter

Navn
§1
Stk. 1

Organisationens navn er Dansk Skytte Union (DSkyU)

Stk. 2

Dansk Skytte Union har hjemsted i Brøndby Kommune.

Formål
§2
Stk. 1

Dansk Skytte Union formål er at udbrede kendskab til og udvikle skydning som
idræt samt sikre kendskab til sikker og god omgang med konkurrencevåben som
et idrætsredskab under Danmarks Idrætsforbund, og.
•
•
•
•
•
•
•

at sikre medlemmerne mulighed for deltagelse i nationale og
internationale konkurrencer
at fastholde og udvikle den danske elite
at udvikle talenter og sikre at talenter har gode vilkår for udvikling.
at sikre uddannelse af trænere, dommer og ledere
at søge indflydelse, i sammenlignelige skytteorganisationer, hvor det er
hensigtsmæssigt,
at sikre og udvikle regler, regulativer og procedurer for skydning i relation
til lovgivningen
at afholde årlige Danmarksmesterskaber ved afvikling af stævner og
turneringer.
Medlemskaber
§3

Stk. 1

Dansk Skytte Union er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, samt nationale og
internationale organisationer, der er hovedorganisationer og
interesseorganisationer for de aktiviteter, der naturligt hører under Dansk Skytte
Union. DSkyU er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår
af love, vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger.
Medlemmer
§4

Stk. 1

Dansk Skytte Union består i henhold til Loveregulativ I af forbund og foreninger.
Forbund og foreninger kan optages, såfremt deres love ikke strider imod Dansk
Skytte Unions og Danmarks Idrætsforbunds love og regulativer. Foreninger kan
kun optages som medlemmer af Dansk Skytte Union såfremt de ikke er dækket
ind af en idræt under et lokalforbund.
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Dansk Skytte Unions bestyrelse (i det efterfølgende benævnt Unionsstyrelsen)
kan uanset stk. 2 er opfyldt nægte optagelse af forbund og foreninger, når
særlige grunde taler herfor, og 2/3 af unionsstyrelsens medlemmer stemmer for
afvisning. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog
efterprøves af førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 2

Forbund/foreninger jf. Lovregulativ I er foreløbigt optaget, når indmeldelsesgebyr
og kontingent samt den fælles forsikring er betalt. Den foreløbige optagelse
gælder indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor endelige optagelse
kan finde sted.

Stk. 3

Lokalforbund og foreningen er gyldigt medlem når optagelse er endelig godkendt
på repræsentantskabsmødet. Lokalforbundet og foreningen har efterfølgende
taleret, men ikke stemmeret på samme repræsentantskabsmøde.

Stk. 4

Kontingent fastsættes af repræsentantskabsmødet for hvert regnskabsår og skal
indbetales senest 1. februar, det følgende år.

Stk. 5

Medlemsgebyr opkræves på baggrund af forbundets/foreningens medlemsantal i
CFR-registeret pr. 1. april i det foregående år.

Stk. 6

Årlig forsikringspræmie opkræves fra forbund på vegne af deres
medlemsforeninger og fastsættes af Unionsstyrelsen baseret på modtaget
opkrævning fra Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 7

Udmeldelse skal ske skriftligt til Dansk Skytte Unions sekretariat med mindst 3
måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Eksklusion
§5

Stk. 1

Hvis et forbund/en forening ikke overholder Dansk Skytte Unions vedtægter eller,
regulativer kan Unionsstyrelsen ekskludere et forbund eller en forening.

Stk. 2

En eksklusion kan indbringes og prøves ved Dansk Skytte Unions førstkommende
repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

En stadfæstelse af en eksklusion kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende
repræsentanter.

Stk. 4

Den ekskluderede har taleret, men har ikke stemmeret under behandling af en
eksklusion.

Stk. 5

En klage over en eksklusion til repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.
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Stk. 6

Et/en ekskluderet forbund/forening kan kun genoptages, såfremt pågældendes
eventuelle forhold til Dansk Skytte Union er udlignet og kun med samtykke af et
repræsentantskabsmøde med flertal af de stemmeberettigede.

Unionsstyrelsen
§6
Stk. 1

Dansk Skytte Union ledes af en bestyrelse (benævnt Unionsstyrelsen) bestående
af 5 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet.

Stk. 2

Unionsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Unionsstyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på
unionsstyrelsen vegne i mindre sager der ikke tåler udsættelse.

Stk. 4

Unionsstyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

Stk. 5

Unionsstyrelsens opgaver og ansvarsområder er beskrevet i en særskilt
funktionsbeskrivelse.

Repræsentantskabsmødet
§7
Stk. 1

Repræsentantskabsmødet er Dansk Skytte Unions højeste myndighed.

Stk. 2

Dansk Skytte Unions repræsentantskab består af unionsstyrelsen,
sektionsformænd, lokalforbundenes og foreningernes stemmeberettigede
delegerede. Procedurer for afholdelse af dette fremgår af Lovregulativ VII:
”Repræsentantskabet”.

Stk. 3

Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af
et forbund / under Dansk Skytte Union kan deltage i repræsentantskabsmødet.

Stk. 4

Repræsentantskabet består af delegerede fra de optagne lokalforbund og
foreninger, direkte medlem af Dansk Skytte Union.
Delegerede er unionsstyrelse, sektionsformand og personer, der med navns
nævnelse er indstillet som delegeret af forbund og foreninger stemmeberettiget
til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde i henhold til retningslinjer i
lovregulativ VII.

Stk. 5

Ordinært mødet indkaldes hvert år med mindst 1 måneds varsel til afholdelse i
marts eller april måned.
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Stk. 6

Forslag som ønskes behandlet på ordinært repræsentantskabsmøde skal være
modtaget på Dansk Skytte Unions sekretariat senest 15. januar.

Stk. 7

Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Godkendelse af nye foreninger
Unionsstyrelsens beretning til drøftelse
Sektionernes beretninger
Regnskab til godkendelse
Budgetfremlægning til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg (alle for 2 år):
a.
Formand (Ulige år)
b.
Næstformand (Lige år)
c.
Aktivitetsudvalgsformand (Ulige år)
d.
Uddannelse & Udviklingsudvalgsformand (Ulige år)
e.
Elite- & Talentudviklingsudvalgsformand (Lige år)
f.
Formand for Ordensudvalget (Lige år)
g.
Medlem af Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
h.
Suppleant til Ordensudvalget (1 i lige år, 1 i ulige år)
i.
Intern revisor (1 i lige år, 1 i ulige år)
j.
Revisorsuppleant (lige år)
9. Eventuelt

Stk. 8

Ethvert medlem af en forening under et forbund eller en forening under Dansk
Skytte Union er valgbar til bestyrelse, sektioner eller udvalg, også selv om den
foreslåede kandidat ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet. Det skal i så
fald kunne dokumenteres, at den pågældende kandidat er villig til at modtage
valg.

Stk. 9

Kandidater til unionsstyrelsen må ikke samtidig bestride en anden udvalgspost,
eller bestride ledende funktioner inden for andre skyde relaterede
organisationer, eller være ansat i DSkyU.

Stk. 10

Hvor intet andet er fastsat i Unionens vedtægter eller lovregulativer, er
repræsentantskabsmødet beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede delegerede er til stede, idet der ses bort fra medlemmer af
Unionsstyrelsen.
Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer hvor intet
andet er fastsat i Dansk Skytte Unions vedtægter eller lovregulativer.
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Der kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og hertil stillede
ændringsforslag.

Stk. 9

Ethvert medlem af en forening under et forbund eller en forening under Dansk
Skytte Union er valgbar til bestyrelse, sektioner eller udvalg, også selv om den
foreslåede kandidat ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet. Det skal i så
fald kunne dokumenteres, at den pågældende kandidat er villig til at modtage
valg.

Stk. 9

Kandidater til unionsstyrelsen må ikke samtidig bestride en anden udvalgspost,
eller bestride ledende funktioner inden for andre skyderelaterede organisationer,
eller være ansat i DSkyU.
Udvalgenes årsmøder
§8

Stk. 1

Alle udvalg afholder årsmøder inden ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

De respektive årsmøder afvikles i henhold til Lovregulativerne III, IV og V.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§9

Stk. 1

Unionsstyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde hvis mindst 4 af
Dansk Skytte Unions forbund eller 1/3 af medlemsforeningerne begærer det. Det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter
begæringens modtagelse.

Stk. 3

Anmodning om ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal være ledsaget af en
udførlig motiveret angivelse af forhandlingsemne.
Ordensudvalget
§ 10

Stk. 1

Repræsentantskabet vælger et Ordensudvalg bestående af 1 formand, 2
medlemmer samt 2 suppleanter.

Stk. 2

Formanden skal have juridisk uddannelse.

Stk. 3

Ordensudvalget arbejder i øvrigt i henhold til Lovregulativ II: ”Ordensudvalget”
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Struktur
§ 11
Stk. 1

Dansk Skytte Unions struktur er overordnet;
•
•
•
•
•
•
•

Repræsentantskabet
Unionsstyrelsen (den valgte bestyrelse)
Ordensudvalg
Aktivitetsudvalg (Herunder en sektion for hver idræt)
Uddannelse & Udviklingsudvalg
Elite- & Talentudvalg
Lokalforbund og foreninger

Stk. 2

Repræsentantskaber samt udvalgenes og sektionernes årsmøder gennemføres i
henhold til vedtægternes §7, §8, §9 og §15.

Stk. 3

Unionsstyrelsen arbejder i henhold til Lovregulativ VI: ”Funktionsbeskrivelser”.

Stk. 4

Alle ovenfor nævnte udvalg og sektioner arbejder i henhold til Dansk Skytte
Unions Lovregulativer:
a. Udvalget for Aktiviteter skal arbejde ud fra de vedtagne regler anført i
Lovregulativ III: ”Udvalg for Aktiviteter”
b. Udvalget for Uddannelse & Udvikling skal arbejde ud fra de vedtagne
regler anført i Lovregulativ IV: ”Udvalg for Uddannelse & Udvikling”
c. Udvalget for Elite skal arbejde ud fra de vedtagne regler anført i
Lovregulativ V: ”Udvalg for Talent & Elite”.

Regnskab og revision
§ 12
Stk. 1

Regnskabsåret er 01.01 – 31.12.

Stk. 2

Dansk Skytte Unions regnskabsansvarlige holder løbende Unionsstyrelsen
orienteret om regnskab og budgetter. Udvalg og sektioner kan anmode om
summarisk regnskabsoversigt for eget område.

Stk. 3

Årsrapporten, der godkendes på den ordinære generalforsamling, skal være
forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning.

Stk. 4

Et statsautoriseret revisionsfirma foretager den fornødne revision.

Stk. 5

De 2 interne revisorer foretager kritisk revision for at se om unionens interne
økonomiske retningslinjer og fastlagte budgetter er overholdt.
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Stk. 6

De interne revisorer udfærdiger en påtegning på regnskabet.
Tegning og hæftelse
§ 13

Stk. 1

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 to medlemmer af Unionsstyrelsen i
fællesskab. Unionsstyrelsen kan meddele prokura.
Lovændringer og fortolkning af vedtægterne
§ 14

Stk. 1

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2

Ændringer af lovregulativer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når et
flertal af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 3

I tvivlstilfælde om fortolkning af Dansk Skytte Unions vedtægter, regulativer og
bestemmelser eller om øvrige forhold, som ikke er beskrevet i disse, afgøres
sager af unionsstyrelsen. Unionsstyrelsens afgørelse kan indankes til
Ordensudvalget og derefter til Danmarks Idrætsforbund. Anke har ikke
opsættende virkning.
Opløsning af Dansk Skytte Union
§ 15

Stk. 1

Opløsning af Dansk Skytte Union skal vedtages på to af hinanden følgende
repræsentantskabsmøder hvoraf det ene skal være et ordinært
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2

Opløsning træder i kraft hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for.

Stk. 3

I tilfælde af opløsning tilfalder Dansk Skytte Unions samlede materielle og
immaterielle rettigheder samt indestående midler Danmarks Idrætsforbund til
fremme af dansk idræt.

Disse vedtægter med tilhørende lovregulativ I-II-VII og VIII er vedtaget på Dansk Skytte Unions
repræsentantskabsmøde i XX den X. NN 201x.
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Medlemskab af Dansk Skytte Union
Lovregulativ I

Dansk Skytte Unions medlemmer
§1
Stk. 1

Dansk Skytte Unions medlemmer er:
•
•
•

optagne lokalforbund med deres medlemsforeninger
optagne foreninger med aktivitet uden for de optagne forbund
skytteafdelinger i en flerstrenget hovedforening, som opfylder
bestemmelserne i nærværende regler for medlemskab af Dansk Skytte
Union.

Stk. 2

Foreninger kan kun optages såfremt de ud over Dansk Skytte Unions love,
regulativer og regler også opfylder betingelserne i Danmarks Idrætsforbunds
lovregulativ I §2, stk. 2

Stk. 3

Unionsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for medlemskab af
forbund og unionen jf. vedtægterne § 4.

Stk. 4

Forbundet er forpligtet til at nægte optagelse af foreninger henholdsvis at bringe
et medlemskab til ophør, hvis betingelserne i vedtægternes § 4 stk. 1 – 2 ikke er
opfyldt.

Stk. 5

I tilfælde, hvor et forbund eller en forening ikke længere opfylder betingelserne
for medlemskab af Dansk Skytte Union med tilhørende forbund, kan
repræsentantskabet træffe afgørelse om suspension eller eksklusion.

Procedure for optagelse i Dansk Skytte Union for foreninger i et forbund
§2
Stk. 1

Anmodning fra en skytteforening om optagelse indsendes skriftligt til et forbund
under Dansk Skytte Union. Ansøgningen ledsages af foreningens vedtægter,
referat fra sidste generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt senest reviderede
regnskab.

Stk. 2

Tilhørsforhold til Dansk Skytte Unions og Danmarks Idrætsforbund skal fremgå af
foreningens vedtægter. Fremgår dette ikke af foreningens nuværende
vedtægter, skal der sammen med vedtægterne fremsendes en erklæring, hvoraf
det fremgår, at tilhørsforhold tilføjes ved foreningens førstkommende
generalforsamling.

Stk. 3

Forbundet afgør foreløbigt om optagelse indmeldelse kan ske.

Stk. 4

Forbundet fremsender anmodning om godkendelse af den foreløbige optagelse
til Unionsstyrelsen til godkendelse af endelig optagelse.
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Stk. 5

Foreningen kan optages i flere forbund. Foreningen skal ved indmeldelse
tilkendegive primært medlemsforhold, ligeledes skal foreningen fremadrettet
hvert år inden d 31/12 tilkendegive primært medlemsforhold.

Stk. 6

Ved ændringer i foreningens vedtægter eller bestyrelse skal foreningen orientere
forbundet. Ændringer fremsendes herefter til Dansk Skytte Union.

Stk. 7

Medlemskab af Dansk Skytte Union fornys automatisk årligt og er gældende indtil
det skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til 1. januar. Ved udmeldelse
skal alle økonomiske forpligtelser være opfyldt overfor forbundet og Dansk Skytte
Union.

Stk. 8

En forening kan ikke optages i Dansk Skytte Union, såfremt den er i restance
overfor Dansk Skytte Union eller et lokalforbund.
Procedure for optagelse i Dansk Skytte Union for foreninger direkte medlem
af Dansk Skytte Union
§3

Stk. 1

Anmodning fra en skytteforening om optagelse indsendes skriftligt til Dansk
Skytte Unions sekretariat Ansøgningen ledsages af foreningens vedtægter,
referat fra sidste generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt senest reviderede
regnskab.

Stk. 2

Tilhørsforhold til Dansk Skytte Unions og Danmarks Idrætsforbund skal fremgå af
foreningens vedtægter. Fremgår dette ikke af foreningens nuværende
vedtægter, skal der sammen med vedtægterne fremsendes en erklæring, hvoraf
det fremgår, at tilhørsforhold tilføjes ved foreningens førstkommende
generalforsamling.

Stk. 3

Unionsstyrelse 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 ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor unionsstyrelsens foreløbige optagelse af
foreningen skal forelægges til godkendelse. Straks foreningens medlemskab er
godkendt på et repræsentantskabsmøde har foreningen og taleret på mødet.

Stk. 4

Ved ændringer i foreningens vedtægter eller bestyrelse skal foreningen orientere
Dansk Skytte Union.

Stk. 5

Medlemskab af Dansk Skytte Union fornys automatisk årligt og er gældende indtil
det skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til 1. januar. Ved udmeldelse
skal alle økonomiske forpligtelser være opfyldt overfor Dansk Skytte Union.
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Stk. 6

En forening kan ikke optages i Dansk Skytte Union, såfremt den er i restance
overfor Dansk Skytte Union.
Foreningskontingenter og gebyrer
§4

Stk. 1

Ved optagelse betaler foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Dansk
Skytte Union.

Stk. 2

Foreningen betaler til Dansk Skytte Union årligt foreningskontingent hvis
størrelse vedtages på Dansk Skyttes Unions repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

Foreningen betaler til Dansk Skytte Union årligt et medlemskontingent, hvis
størrelse pr. medlem vedtages på Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde.
Beløbet pristalsreguleres i marts ved nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.
Det samlede medlemskontingent beregnes ud fra foreningens årlige indberetning
til Det Centrale Foreningsregister (CFR).

Stk. 4

Foreningen opkræves tillige administrative gebyrer, hvis størrelse og formål
fastsættes af unionsstyrelsen. Gebyrer fremgår af Dansk Skytte Unions
hjemmeside

Stk. 5

Har foreningen medlemskab af et lokalforbund, opkræves det i stk. 3 nævnte
kontingent af det pågældende lokalforbund. Det i stk. 2. og 4. udgår ved
medlemskab af et lokalforbund.

Stk. 6

Uanset om foreningskontingent og gebyrer opkræves af Dansk Skytte Union eller
af et lokalforbund, skal kontingent være betalt senest 1. februar.

Stk. 7

Manglende betaling af kontingent og gebyrer medfører suspension fra alle
aktiviteter, og kan medføre eksklusion.
Indberetning til Centralt ForeningsRegister
§5

Stk. 1

Medlemsforeninger forpligter sig at årligt at indberette medlemstal til Centralt
ForeningsRegister (CFR) jf. CFR’s bestemmelser og tidsfrister.

Stk. 2

Foreninger, der ikke indberetter modtager en opkrævning fra DSkyU på mistet
tilskud fra Danmarks Idrætsforbund tillagt et gebyr der fastsættes af bestyrelsen.
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Dansk Skytte Union
Ordensudvalget
Lovregulativ II

Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4
Stk. 5

Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 1

Stk. 2
Stk. 3

Dansk Skytte Unions Ordensudvalg
§1
I henhold til Dansk Skytte Unions vedtægter vælger repræsentantskabet et
Ordensudvalg (O) bestående af en formand og to medlemmer. Hertil to
suppleanter.
Ingen af Ordenudvalgets valgte medlemmer eller suppleanter kan samtidig være
medlem af eller suppleant til bestyrelsen, udvalg eller eventuelle
forbundsstyrelser eller udvalg.
Ingen af Ordensudvalgets medlemmer kan deltage i behandlingen af en sag, hvis
der foreligger omstændigheder, er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed (habilitet). Et medlem er selv ansvarlig for at gøre opmærksom dette.
I tilfælde af habilitet indtræder suppleanten i behandlingen af den pågældende
sag.
Ordensudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og arbejdsprocedurer.
Ordensudvalget er beslutningsdygtigt når formand og mindst et medlem har
behandlet sagen. Af notater og protokollat skal det tydeligt fremgå, hvem der har
behandlet sagen, og hvem der eventuelt har været fraværende.
Behandling af sager
§2
Ordensudvalgets opgaver er at behandle sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af Unionens love, loveregulativer, bestemmelser
m.v.
Ordensudvalget kan ligeledes 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
Ordensudvalget finder at kunne påtage sig afgørelsen.
Ordensudvalget kan afvise at behandle en sag, som ikke først har været
behandlet i sektioner, udvalg eller eventuelle forbund, eller som efter Dansk
Skytte Unions regler bør afgøres uden for Ordensudvalget.
Afgørelse af sager
§3
Ordensudvalget kan tildele organisationer eller personer under Dansk Skytte
Union advarsler, irettesættelser, karantæne eller træffe bestemmelse om
udelukkelse eller eksklusion fra aktiviteter eller klubber under Dansk Skytte
Union.
Ordensudvalget kan, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig
udelukkelse, indtil sagen er afgjort. En sådan udelukkelse kan ikke appelleres.
Sager indbragt for Ordensudvalget bør være behandlet inden 14 dage fra
modtagelse.
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Stk. 1
Stk. 2

Anke af sager
§4
Ordensudvalgets kendelser kan indankes til Danmarks Idrætsforbunds Højeste
Appelinstans inden 4 uger fra, at parterne er blevet gjort bekendt med en sags
afgørelse.
Appelleres en sag til Danmarks Idrætsforbunds Højeste Appelinstans, følger
sagen derfra denne instans regler og forordninger.
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Dansk Skytte Union
Lovregulativ III
Aktivitetsudvalg

Sammensætning
Stk. 1

Aktivitetsudvalget med underudvalg er af koordinerende karakter med fokus på
mulighederne for at lave aktiviteterne i fællesskab, samt, hvor der er
interessesammenfald, at udvikle dansk skydesport.
Aktivitetsudvalget består af:
•
•
•
•
•
•

En aktivitetsformand - valgt på repræsentantskabsmødet
Formand for sportsskyttesektion
Formand for sortkrudtsektion
Formand for ISSF Pistolsektion
Formand for ISSF Riffelsektion
Formand for Flugtsektion

Herunder hører nuværende sportslige aktiviteter, som ikke hører under Elite- og
talentudviklingsudvalget opdelt i tre hovedområder:
Sektioner for foreninger og regionale lokalforbund:
ISSF Pistolsektion
ISSF Riffelsektion
Fælles Flugtsektion
Sektioner for landsdækkende forbund:
Sportsskyttesektion
Sortkrudtsektion
Udvalg for discipliner uden sektioner:
Historisk Udvalg
Øvrige udvalg med reference til Aktivitetsudvalget:
Dommerudvalg
Teknisk udvalg
Reglementsudvalg (et eller flere udvalg for at kunne understøtte disciplinerne)

Udøvelse af virksomhed
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Stk. 1

Aktivitetsudvalgsformanden fastlægger en separat møderække for de tre
sektionsområder/udvalg, ligesom der årligt afholdes fællesmøder for alle (efter behov)
sektioner/udvalg.
Aktivitetsudvalgets udøvelse af sit virke bekendtgøres med beslutningsreferater,
forhandlingsresultater, regler og procedurer på Dansk Skytte Unions hjemmeside, i
Skyttebladet og eventuelle andre kommunikationsmedier.
Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Inden for de enkelte sektions/udvalgs
områder.
Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og efter dennes eller mindst 3
sektionsformænds ønske. Mødet anses for lovligt og beslutningsdygtigt når formanden
og 3 sektionsformænd eller deres befuldmægtigede er til stede. Beslutninger skal i
sådanne tilfælde være enstemmige.
Aktivitetsudvalget kan i særlige tilfælde indkalde andre medlemmer af unionen til sine
møder. Den (de) pågældende kan meddeles taleret, men ikke stemmeret.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Formanden foranlediger skriftligt referat af forhandlingerne.

Opgaver og ansvarsområder

Stk. 1

Koordinerer sektionernes virksomhed i en fortsat bestræbelse på at skabe de bedst
mulige vilkår for de skydearter DSkyU repræsenterer og indenfor de givne økonomiske
vilkår.
Koordinerer talentarbejde i sektionerne med Elite- og Talentudviklingsudvalget.
Endvidere muliggør aktivitetsudvalget indførelsen af nye skydearter når et solidt
grundlag og behov herfor skønnes at være tilstede.
Fremsætter forslag til Unionsstyrelsen vedrørende sager af principiel betydning for
unionen som helhed for f.eks. ved indførelse af nye unionsskydninger, væsentlige
ændringer af reglementariske bestemmelser, skytter, o.l. Sektionerne skal i samarbejde
med Udviklingsudvalget teste skydearten, fremstille og klargøre det nødvendige
materiale, herunder det reglementariske for en godkendelse ved Unionsstyrelsen.
Fastsætter årlige udtagelses-, eliminations- og kvalifikationskrav for deltagelse ved VM,
EM og NM for skydediscipliner der ikke henhører under elite- og talentudvalget.
Godkender på baggrund af sektionernes indstilling den endelige udtagelse af
kvalificerede skytter/deltagere ved NM, VM og EM i de discipliner der ikke henhører
under elite- og talentudvalget.
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Opstår tvivl om deltageres kvalificering eller er der for mange indstillede i relation til
det maximale antal deltagere i en disciplin foretager aktivitetsudvalget den endelige og
inappellable udtagelse.
(Udvalget kan om nødvendigt foranledige afholdt særlige eliminations skydninger med
henblik herpå.)
Udpeger Dansk Skytte Unions repræsentant ved NM, VM og EM, for de discipliner der
ikke henhøre under elite- og talentudvalget.
Registrerer danske rekorder og andre statistisk registrering ved behov
Udarbejder og foranlediger offentliggjort reglementer og generelle bestemmelser samt
afgør alle tekniske sager inden for dette område. Udpeger formand for teknisk i fald
dette er nedsat.
Tilsikre at der oprettes og udpeges en formand for et dommerudvalgt samt at det er
fuldtalligt og udfører de fastlagte opgaver.

Dommerudvalg
(underudvalg til Aktivitetsudvalget)
Stk. 1

Sammensætning:
Dommerudvalget består af en formand samt en repræsentant fra hver sektion.
Repræsentanter skal have international licens, idet omfang at der findes en licenshaver i
den pågældende sektion. Undtaget er Sortkrudtsektionen. Udvalget kan supplere sig
selv efter behov.
Udøvelse af virksomhed:
Dommerudvalget udøver sin virksomhed ved at bistå sektionerne og forbund. Udvalget
refererer til Aktivitetsudvalget og er behjælpelig med at kvalitetssikre sektionernes og
forbundene stævneaktivitet, således at disse får en højere kvalitet.
Dommerudvalget kan indkalde medlemmer og særlige sagkyndige i forbindelse med
stævneaktivitet, såfremt det skønnes formålstjenligt.
Opgaver og ansvarsområder:
Sikrer i sammenarbejde med sektionerne at danske åbne stævner, mesterskaber og
internationale stævner i Danmark afvikles ensartet og i overensstemmelse med
nationale samt internationale regler (hvor disse er gældende).
Sikrer at der findes de nødvendige jurymedlemmer, dommere og officials ved danske
åbne stævner, mesterskaber og internationale stævner i Danmark.
Udarbejder og offentliggør redegørelser i Skyttebladet til orientering for skytter, forbund
og Union.
Dommerudvalget skal med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal dommere til
Unionens virke, iværksætte uddannelse af nationale DOMMERE/JURY i sammen arbejde
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med Uddannelses- og udviklingsudvalget. Det er medlemmer af dommerudvalget som
fortrinsvis skal undervise på dommeruddannelserne.
Medvirke til at dommere vedligeholder den gennemførte uddannelse.
Opretholder og opdaterer kartotek over aktive dommere, specielt A- og B-Licens
holdere, således at arrangører kan rekvirere bistand til stævner.
Indstille emner til ISSF dommerkurser til Aktivitetsudvalget.
Indstille dommere til internationale opgave til Aktivitetsudvalget for så vidt Dansk Skytte
Union anmodes om sådanne fra internationale organisationer.

TEKNISK UDVALG
(underudvalg under Aktivitetsudvalget)
Stk. 1

Sammensætning:
Teknisk udvalg består af:
En faguddannet person med tilstrækkelige teknisk og viden omkring skydevåben deres virke og funktion, samt nationale som internationale regelsæt for samme.
En skydebanekyndig, med nødvendige uddannelse, teknisk indsigt og viden om
hvorledes en skydebane er opbygget omkring, fysisk rammer,
sikkerhedselementer samt miljømæssigt forhold.
Udvalget supplerer sig selv efter behov.
Teknisk udvalg udøver sin virksomhed ved at rådgive på tværs af Unionens led og
organisation. Udvalget refererer til og får tildelt midler fra Aktivitetsudvalget og
offentliggør alle sager inden for sit virksomhedsområde, der måtte have principiel
eller generel interesse for Unionen som helhed.
Teknisk udvalg kan indkalde medlemmer og særlige sagkyndige i forbindelse med
behandling af sager, såfremt det skønnes formålstjenligt.
Opgaver og ansvarsområder:
Driver ”forskning” inden for det skydetekniske område specielt vedrørende
våben, ammunition og skytteudstyr, der med fordel kan anvendes til
sportsskydning.
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Rådgiver og støtter alle Unionens led og foreninger og i fornødent omfang andre
organisationer/myndigheder om skydebaner og forhold herunder der skal
anvendes til unionens skydeprogrammer og discipliner.
Kontrollerer skydebaners sikkerhedselementer samt overholdelse af
internationale regelsæt forud for gennemførelse af Unions mesterskaber eller
hvis der anmodes herom fra foreninger.
Udarbejder og offentliggør tekniske redegørelser for fagområderne i Skyttebladet
til orientering for skytter, forbund og Union.
Behandler alle øvrige skyderelaterede og tekniske sager, der ikke er omtalt i det
foregående, men som naturligt skønnes at henhøre under udvalgets
arbejdsområde.
TVÆRFAGLIGT FORUM
Stk. 1

Sammensætning:
Aktivitetsudvalgsformanden.
Alle forbund og sektioner. Hver sektion og forbund kan stille med 3
repræsentanter.
Aktivitetsudvalgsformanden har mulighed for at indkalde andre medlemmer af
unionen til sine møder.
Udøvelse af virksomhed:
Aktivitetsudvalgsformanden fastlægger 2 møder om året. Datoer offentliggøres
inden 1. april. Møde 1. afholdes i maj/juni og møde 2. i oktober/november.
Mødets formål er at fremme samarbejde og kommunikation imellem sektionerne
og unions forbund og foreninger.

Her drøftes ideer og tiltag om aktiviteter, planer, strategier m.m. på en anden
måde end ved det årlige sektionsmøde
SEKTIONERNE
Stk. 1

Sammensætning:
Hver sektion under Aktivitetsudvalget består af:
Sektionsformand.
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Et antal medlemmer afhængig af discipliner og/eller udvalg, som sektionen
ønsker at arbejde med.
Medlemmerne kan vælges til specifikt angivne udvalg eller blot til sektion, som
derefter konstituerer sig. Valgene fordeles ligeligt på lige og ulige år.
Sektionen udpeger repræsentant/er til dommerudvalget jf. Dommerudvalgets
regler.
Sektionen kan blandt unionens medlemmer udpege personer/-nedsætte
underudvalg efter sektionens eget behov. Sektionen udpeger kontaktperson(er)
til andre sektioner og udvalg efter behov.
Kompetence
Formanden har kompetence til at tage nødvendige beslutninger vedrørende
sektionens virke og dispositioner, dog kun inden for rammerne af det på
sektionsårsmødet fremlagte budget, og de aftaler der er indgået i
Aktivitetsudvalget, herunder Unionens vedtægter.
Udøvelse af virksomhed
Sektionerne afholder sektionsmøder. hvor man kan drøfte aktiviteter inden for
eget område.
Sektionerne afholder sektionsårsmøder jævnfør unionens lov.
Sektionen administrerer selv over fremskaffede økonomiske midler på en rimelig
og formålstjenlig måde.
Opgaver og ansvarsområder
Sektionen er ansvarlig for Dansk Skytte Unions subelite (juniorlandshold,
mesterskabsgruppe) -arbejde inden for egne discipliner.
Udarbejder og udsender via Skyttebladet/hjemmeside, stævnekalender for
den kommende sæsons aktiviteter.
Afholder nationale mesterskaber samt nationale turneringer.
Ansatte med reference til aktivitetsudvalget trænere til sektionens virke og sikrer
at disse agerer inden for sektionerne givne rammer for økonomi og aktivitet.
Har ansvaret for gennemførelsen af udtagelsesskydninger i samarbejde med
Elite- og talentudviklingsudvalget.
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Fremsætter forslag til Aktivitetsudvalget i om ændringer i bestående discipliner,
indførelse af nye mesterskaber, discipliner, skydeprogrammer, skiver,
deltagerkategorier, våben, ammunition m.m.
Sikrer at der sker en markedsføring af udvalgte stævner, herunder alle DM’er
både før, under og efter stævnet.
Har ansvaret for planlægning, gennemførelse og evaluering af Nordisk Veteran
Mesterskaber, Nordiske Juniormesterskaber samt Europa Cup stævner inden for
egne discipliner.
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Dansk Skytte Union
Lovregulativ IV
Uddannelse & Udvikling

Sammensætning
Stk. 1

Uddannelses- og udviklingsudvalget er et koordinerende udvalg med fokus på
mulighederne for at lave aktiviteter der kan udføres i fællesskab, samt, hvor der er
interessesammenfald, at udvikle dansk skydesport.
Uddannelses- og Udviklingsudvalget består af:
En formand, valgt på repræsentantskabsmødet, indgår i Unionsstyrelsen.
Et medlem fra hver af sektionerne.
Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent/er (ansat af DSkyU)
Udviklingsudvalgsformand vælges på repræsentantskabsmødet. Repræsentanter fra
sektionerne udpeges af de respektive sektioner blandt de personer som er valgt på de
respektive sektioners årsmøder. Udvalget kan suppleres med ansatte, såfremt der er
jobfunktioner på området.
Under Udviklingsudvalget kan der nedsættes andre udvalg efter behov. Såfremt der er
nedsat udvalg, indgår formanden/mændene for udvalget i Udviklingsudvalget.

Udøvelse af virksomhed
Stk. 1

Uddannelses- og Udviklingsudvalget er ansvarlig over for Unionsstyrelsen for
Uddannelse og udviklingsarbejde, og er via sin formand kontakt mellem underudvalg og
unionsstyrelsen.
Udvalget afholder møder efter behov. Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning
og efter dennes eller et flertal af sektionsrepræsentanterne ønske. Mødet anses for
lovligt og beslutningsdygtigt når formand (eller en udpeget suppleant for formanden),
og et flertal af sektionsrepræsentanterne er til stede.
Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Der udarbejdes mødereferat. Referater udsendes til sektioner, forbund, unionsstyrelse
og eventuelle andre parter.
Opgaver og ansvarsområder

Stk. 1

Udvalget koordinerer de opgaver som eventuelle underudvalgene står for, og er
ansvarlig for fordelingen af de midler, der afsættes i DSkyU budget til Uddannelses- og
udviklingsudvalgsarbejde.
Formanden og udviklingskonsulenten/erne deltager og leverer aktuelle emner til
dagsorden i Tværfagligt forum.
Udvalget har ansvaret for at virksomheden for udviklingskonsulenten drives indenfor de
af DIF og UNSTY givne rammer med hensyn til økonomi og aktivitet.
Udvalget er ansvarlig for, at de af DIF tilbudte muligheder bearbejdes.
Udvalget følger organisationers og fondes tilbud om støtte og udfærdiger diverse
ansøgninger med hjælp fra berørte sektion og udvalg.
Har ansvaret for at:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udbyde trænerkurser til foreningerne.
sikre uddannelsestilbud til trænere, instruktører, dommere og skytter
sikre efteruddannelse for trænere i samarbejde med Talent og Eliteudvalget.
etablere dommerseminarer i samarbejde med dommerudvalgt.
ved udbredelse af ATK til flere foreninger at skabe en træningskultur, som skal
forankres bredt i vores foreninger for at udvikle skydeidrætten.
implementere frivillighedsmål i foreningerne
skaber fastholdelses- og rekrutteringsværktøjer for foreningerne
foranledige program for kompetenceudvikling af kommende og udvikling af
nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
Fokus på at tiltrække nye medlemmer samt fastholde de eksisterende
Udvikling af eksisterende aktiviteter med fokus på at få flere unge aktive skytter
af begge køn.
Fokus på at videreudvikle bestyrelsesmedlemmer i foreninger/forbund
Udvikle værktøjer til bestyrelsesmedlemmer, så det er nemmere at være
frivillig.
Fokus på at uddanne ledere i foreninger og forbund.
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Dansk Skytte Union
Lovregulativ V
Elite- og Talentudvikling

Sammensætning
Stk. 1

Elite- og Talentudviklingsudvalget består af:
En Elite- og Talentudviklingsudvalgsformand valgt på repræsentantskabsmødet.
En repræsentant fra hver ISSF sektion (i alt 3)
Sportschef (ansat af DSkyU)
Talentudviklingskonsulent (ansat af DSkyU)

Udøvelse af virksomhed
Stk. 1

Udvalget udøver sin virksomhed gennem afholdelse af møder
Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Indkaldelse sker ved formandens foranstaltning og efter dennes eller mindst 2
sektionsrepræsentanters ønske. Mødet anses for lovligt og beslutningsdygtigt når
formanden og 2 sektionsrepræsentanter eller deres befuldmægtigede er til stede.
Beslutninger skal i sådanne tilfælde være enstemmige.
Udvalget kan i særlige tilfælde indkalde andre medlemmer af unionen til sine møder.
Den (de) pågældende kan meddeles taleret, men ikke stemmeret.
Møderække af 3-4 møder fastlægges én gang årligt inden 1. april. Indkaldelse skal ske
med mindst 8 dages varsel og angivelse af dagsorden.
Formanden foranlediger skriftligt referat af forhandlingerne. Referat udsendes gennem
kontoret til Unionsstyrelsen, sektioner og øvrige efter behov, ligesom de lægges på
hjemmesiden.

Opgaver og ansvarsområder
Stk. 1

Udvalget har ansvaret for, at der til stadighed sker en udvikling af unionens Elite- og
Talentarbejde i OL-discipliner. Udvalget skal sikre en rød tråd igennem talentudvikling
op til Team Danmark Elite ved at koordinere sektionernes, talentcentrenes og Team
Danmarks projektets planer
Godkender det årlige Team Danmark projekt på foranledning af sportschefens udkast
til en Team Danmark Masterplan.
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Godkendelse af strategi, planer og målsætninger for og certificering af talentcentrene
på foranledning af Talentudviklingskoordinator.
Udvalget skal gennem aktivitetsudvalget sikre at sektionerne arbejder for at sikre, at
der til stadighed på foreningsniveau skabes grobund for en kontinuerlig fødekæde til
de discipliner, udvalget finder relevante og støtteberettigede i Team Danmark regi.
Fastsætter årlige udtagelses-, eliminations- og kvalifikationskrav for deltagelse ved VM,
EM i OL-discipliner.
Godkender på baggrund af sportschefen / sektionernes indstilling den endelige
udtagelse af kvalificerede skytter/deltagere ved VM og EM indenfor OL discipliner.
Godkender på baggrund af sektionernes indstilling den endelige udtagelse af
kvalificerede skytter/deltagere ved NM.
Opstår tvivl om deltageres kvalificering eller er der for mange indstillede i relation til
det maximale antal deltagere i en disciplin foretager Elite- og Talentudviklingsudvalg
den endelige og inappellable udtagelse. (Elite- og Talentudviklingsudvalg kan om
nødvendigt afholde særlige eliminations skydninger med henblik herpå.)
Udpeger Dansk Skytte Unions Elite- og Talentudviklingsudvalg repræsentant ved NM,
VM og EM.
Ansvarlig for udarbejdelse af strategi, planer og målsætninger for talentudvikling. Sikrer
at der ved talentkoordinator, er et dagligt samarbejde med sektionerne omkring
talentudvikling og med talentcentrene om udvikling af disse.
Ansvarlig for udarbejdelse af strategi, planer og målsætninger for talentudvikling.
Ansvarlig for at der er en rød tråd i arbejdet fra sektionsniveau til elitegruppe, også
såfremt der findes mellemliggende lag.
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Repræsentantskabet
og
Sektionsårsmøder
Lovregulativ VII

Repræsentantskabets medlemmer
§1
Stk. 1

Dansk Skytte Unions repræsentantskab består af unionsstyrelsen,
sektionsformænd, lokalforbundenes og foreningernes stemmeberettigede
delegerede.
Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af
et forbund / under Dansk Skytte Union kan deltage i repræsentantskabsmødet.

Stk. 2

Stk. 3

Repræsentantskabet består af delegerede fra de optagne lokalforbund og
foreninger, direkte medlem af Dansk Skytte Union.
Delegerede er unionsstyrelse, sektionsformand og personer, der med navns
nævnelse er indstillet som delegeret af forbund og foreninger stemmeberettiget
til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde i henhold til retningslinjer i
lovregulativ VII.
Repræsentantskabet bør repræsentere Unionens skydeidrætter bredt.

Fordeling af stemmer - repræsentantskab
§2
Stk. 1

Repræsentantskabet er Unionens højeste myndighed. Repræsentantskabet
består af i alt 120 personer omfattende Unionsstyrelsens medlemmer, formænd
for hver sektion i Aktivitetsudvalget og forbundsrepræsentanterne.
Forbundsrepræsentanterne bør repræsentere disciplinområderne, flugtskydning,
pistolskydning og riffelskydning.
Medlemmer af Unionsstyrelsen (UNSTY) (5) og formand for hver sektion i
Aktivitetsudvalget (5) tildeles hver én stemme.
Hvert forbund og sektionerne med aktiviteter, der ikke allerede henhører til
optagne forbund tildeles forlods et grundantal af 2 repræsentanter (18).
Restantallet af repræsentanter (92) fordeles hvert år efter forholdstalsmetoden.
1.Medlemsgruppen ”Foreninger, som er direkte medlem af Dansk Skytte Union”,
tildeles repræsentanter ud fra foreningernes samlede antal medlemmer
indberettet til Centralt Forenings Register CFR, i forhold til det samlede antal
medlemmer indberettet til CFR.
2.Forbundene tildeles repræsentanter efter hvert enkelt forbunds samlede antal
medlemmer i forhold til det samlede antal medlemmer indberettet til CFR.
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Sektionsårsmøder
§3
Stk. 1

Hver sektion i Aktivitetsudvalget afholder årligt et møde, sektionsårsmøde.
Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af
et forbund / under Dansk Skytte Union kan deltage i sektionsårsmøde.

Stk. 2

Sektionsårsmøderne består af delegerede fra de optagne lokalforbund for så vidt
angår riffel og pistol og fra foreninger, direkte medlem af Dansk Skytte Union for
flugt.
Sektionsårsmøde for landsdækkende forbund afholdes i henhold til deres
vedtægter.
Delegerede er sektionsformand, sektionsudvalgsmedlemmer og personer, der
med navns nævnelse er indstillet af forbund og foreninger som
stemmeberettiget til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde og
sektionsårsmøder i henhold til retningslinjer i lovregulativ VII.

Stk. 3

Sektionsårsmøde bør repræsentere sektionens skydeidrætter bredt.
Fordeling af stemmer - Sektioner
§4

Stk. 1.1

Sektionsårsmøderne for henholdsvis pistol og riffel i lokalforbundene består af i
alt 75 personer omfattende formand, udvalgsformænd og
forbundsrepræsentanterne.
Formand for sektionen og udvalgsmedlemmer op til 8 tildeles hver én stemme.
Restantallet, forbundsrepræsentanter (67) udregnes hvert år efter
forholdstalsmetoden.
Forbundene tildeles repræsentanter efter hvert enkelt forbunds samlede antal
medlemmer i forhold til det samlede antal medlemmer indberettet til CFR.

Stk. 1.2

Sektionsårsmøde for aktiviteter, der ikke allerede henhører til optagne forbund
består af formand, udvalgsformænd og foreningsrepræsentanter.
Formand for sektionen og udvalgsmedlemmer op til 8 tildeles hver én stemme.
Foreningerne tildeles stemmer efter antal medlemmer:
0-250
251-500
501-1000
1001-2000

1
2
3
4

stemme
stemmer
stemmer
stemmer
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2001+
Stk. 1.3

5

stemmer

Sektionsårsmøde for landsdækkende forbund afholdes i henhold til deres
vedtægter.
Medlemmer og tilhørsforhold
§5

Stk. 1

Antallet af forbundsrepræsentanter til Unionens repræsentantskabsmøde og
sektionernes årsmøder samt stemmer til sektionsårsmøde for aktiviteter, der ikke
allerede henhører til optagne forbund beregnes som følger på grundlag af de fra
Danmarks Idrætsforbund senest modtagne officielle antal aktive medlemmer i
forbundene.

Stk. 2

Hvis en forening er medlem af flere forbund under Unionen, skal foreningens
bestyrelse senest 31.12 året før repræsentantskabsmødet meddele Dansk Skytte
Unions sekretariat hvilket forbund, deres stemmer skal tildeles. Foreninger kan i
alle henseende kun repræsentere et forbund.
Tilmelding til repræsentantskabsmøde og sektionsårsmøde
§6

Stk. 1

Foreninger direkte medlem af Dansk Skytte Union og lokalforbund skal tilmelde
delegerede/reserver til Unionens sekretariat senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.

Stk. 2

Det skal fremgå af tilmeldingerne hvem der er stemmeberettiget delegeret med
navn og forening (og eventuelt lokalforbund).

Stk. 3

Erstatninger til navne over stemmeberettigede delegerede fra en forening
direkte medlem af Dansk Skytte Union eller et lokalforbund, kan foretages
såfremt den indtrædende på navnelisten i forvejen er tilmeldt som delegeret til
repræsentantskabet eller tilmeldt som reserve. Ændringer skal være meddelt
sekretariatet senest 2 timer før mødestart.

Stk. 4
Stk. 5

Hvert forbund må have en reservereliste med maksimum 2 personer på.
En stemmeberettiget delegeret kan kun afgive stemme ved personligt
fremmøde.
En stemmeberettiget delegeret kan kun afgive stemme/r for en forening eller et
lokalforbund.
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Repræsentantskabsmødets og sektionsårsmøde afvikling
§7
Stk. 1

Møderne ledes af en dirigent valg uden for bestyrelsen.

Stk. 2

Dirigenten afgør suverænt om der skal finde skriftlige afstemninger sted.
Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater.
Formanden foranlediger, at der føres protokol.

Stk. 3

Repræsentantskabsmødets dagsorden
§8
Se DSkyU’s vedtægter § 7

Sektionsårsmødernes dagsorden
§9

Dagsordenen for de ordinære årsmøder skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Sektionen aflægger beretning.
3. Sektionen forelægger det nye års program og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg
• a. Sektionsformand.
• b. Formænd for stående udvalg.
6. Eventuelt.
Hver sektion nedsætter selv deres udvalg.
Flugtsektionen. Valg i lige år.
Pistolsektionen. Valg i ulige år.
Riffelsektionen. Valg i lige år.
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Dansk Skytte Union
Lokalforbund
Lovregulativ VIII

Stk. 1
Stk. 2

Stk. 3
Stk. 4

Lokalforbund i Dansk Skytte Union
§1
Lokalforbund består af 6 regionale forbund samt 2 landsdækkende forbund. Disse
betegnes alle lokalforbund.
Lokalforbundene benævnes:
a.
Bornholm (Bornholms Skytte Forbund)
b.
København (Københavns Skytte Forbund)
c.
Sjælland (Sjællands Skytte Forbund)
d.
Lolland-Falster (Lolland-Falsters Skytte Forbund)
e.
Fyn (Fyns Skytte Forbund)
f.
Jylland (Jyllands Skytte Forbund)
g.
Sportsskytterne (Dansk Sportsskytte Forbund)
h.
Sortkrudt (Forbundet af Danske Sortkrudtskytter)
Lokalforbundene har egne vedtægter og er dermed en selvstændig juridisk og
økonomisk enhed.
Alle lokalforbund er underlagt:
Unions love, lovregulativer, administrative forordninger og procedurer.
Ordensudvalgets udtalelse og beslutninger.
Gældende sikkerheds- og skyderegler og samtlige de af Dansk Skytte Unions
repræsentantskabs trufne beslutninger og afgørelser samt Unionsstyrelsens trufne
beslutninger om at respektere Danmarks Idrætsforbunds love.

Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

Lokalforbundets administration
§2
Lokalforbundsstyrelsen skal føre forhandlingsprotokol.
Lokalforbundsstyrelsen skal lade et regnskab udføre over Lokalforbundets økonomi.
Regnskabet følger kalenderåret skal revideres og årligt fremlægges for Lokalforbundets
medelmsforeninger.
Lokalforbundsstyrelsen skal til enhver tid, og er pligtig til, at underrette Unionsstyrelsen
om alle begivenheder af betydning for forbundets eller Unionens virke

Stk. 4

Lokalforbundet skal hvert år senest 14 dage efter afviklet generalforsamling indsende
følgende oplysninger til Unionens sekretariat:
a. Navn, adresse, mailadresse og telefon/mobilnummer samt funktion på alle
bestyrelsens medlemmer.
b. Kopi af lokalforbundets seneste reviderede regnskab
c. Fortegnelse over lokalforbundets medlemmer (foreninger). Fortegnelsen skal som
minimum indeholde foreningens navn samt navn, mailadresse og
telefon/mobilnummer på formand og kasserer.

Stk. 5

Lokalforbundet tilskynder at lokalforbundets medlemsforeninger årligt indberetter
medlemstal til Det Centrale Foreningsregister (CFR) jf. CFR’s bestemmelser og tidsfrister.
Lokalforbundet pådrager sig dog ikke ansvar herfor, idet det alene påhviler
medlemsforeningen.
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Stk. 1

Lokalforbundets aktiviteter
§3
Et lokalforbund må ikke udføre aktiviteter som strider mod Dansk Skytte Unions love,
lovregulativer, procedurer m.v.

Stk. 2

Intet lokalforbund eller dets medlemsforeninger og deres medlemmer må her i landet
medvirke i eller deltage ved arrangementer af idrætsstævner og/eller konkurrencer, som
er arrangeret af andre end eller en organisation under Danmarks Idrætsforbund med
mindre Unionens bestyrelse giver tilladelse hertil.

Stk. 3

Samarbejde er tilladt med DGI Skydning og Dansk Firmaidrætsforbund samt andre
skytteorganisationer, som Unionsstyrelsen har udarbejdet samarbejdsaftale med.

Stk. 4

Lokalforbund fastlægger egne mesterskaber, stævner og konkurrencer i discipliner
godkendt af Dansk Skytte Union og eventuelle øvrige lokalforbund således, at
sammenfald af mesterskaber, stævner og konkurrencer så vidt muligt undgås.
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