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EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG 10. FEBRUAR 2018
Dalum Landbrugskole
Praktiske oplysninger:
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Sjællands Skytte Forbund, Jyllands Skytte Forbund, Fyns Skytte Forbund og Lolland
Falster Skytte Forbund har d. 14. januar 2018 i henhold til Unionens love § 10 anmodet
UNSTY om at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Denne anmodning
er behandlet og fundet gyldig.
Formandsrådet opfordrer alle Dansk Skytte Unions valgte repræsentanter til at sikre sig
stemmeret og deltagelse via eget forbund.
Det er forbundene der koordinerer deltagerlister og stemmesedler i forbindelse med
årsmødet. Tilmelding med oplysning om delegerede skal være næstformand Erik
Mouritsen i hænde senest torsdag d. 8. februar 2018 – kl. 12.00
Kaffe, te og rundstykker serveres i foyeren fra kl. 09.30.

Program
09.30 -

Kaffe, te og rundstykker.

10.00 -

Ekstraordinært repræsentantskabsmødet
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Ekstraordinært
Repræsentantskabsmøde
Dagsorden
1.

Valg af dirigent.

2.

Behandling af forslag.
- se side 6

Kun medlemmer af Dansk Skytte Union er velkomne til at overvære de ovennævnte
møder, hvor alle har taleret. Stemmeret afstemmes med lokalforbundet.
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FORSLAG TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
FORSLAG 1 - Fremsat af Sjællands Skytte Forbund, Jyllands Skytte Forbund, Fyns Skytte Forbund og
Lolland Falster Skytte Forbund jf breve af d.13. januar og d.14. januar 2018.
I henhold til Dansk Skytte Unions vedtægters §10 skal Jyllands Skytte Forbund (JSF), Fyns Skytte
Forbund (FSF), Lolland-Falsters Skytte Forbund (LFSF) samt Sjællands Skytte Forbund (SSF) anmode
om, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Skytte Union.
De fire forbund, JSF, FSF, LFSF og SSF, ønsker med afholdelsen af det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde at få repræsentantskabet til at behandle det vedtægtsforslag, som gennem
forhandling mellem alle forbund, er blevet udarbejdet i efteråret 2016. Der har især gennem det
senest halve år været brugt kræfter på nye vedtægter og tilhørende lovregulativer. Der har ved de
seneste FORD møder været stor enighed om disse.
Vi mener at vedtægterne og regulativer bør vedtages således, at de er gældende straks ved eventuel
vedtagelse, da vedtægtsforslaget understøtter det strukturforslag, som blev vedtaget på det
ordinære repræsentantskabsmøde i 2017.
Vedtægtsforslaget lå færdigt lige før nytår 2017/18, hvorfor JSF, FSF, LFSF og SSF ønsker dem
behandlet snarest muligt.
Såfremt vedtægterne vedtages ønsker JSF, FSF, LFSF samt SSF at der efterfølgende gennemføres valg
til den nye bestyrelse som træder i kraft med det samme, erstatter valg på førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, og derefter er gældende frem til første ordinære valg.
Dagsorden til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde:
1.

Behandling af nyt vedtægtsforslag

Såfremt punkt 1 vedtages ønskes punkt 2 ligeledes behandlet:
2.

Valg:
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)
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Bilag 1 – Nuværende love
Bilag 2 – Nye love som tillige ændres til vedtægter
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