EKSTRAORDINÆRT
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

SØNDAG D. 11/10 2020
TIDSPUNKT: 10.30

BEST WESTERN PLUS HOTEL
VESTRE RINGVEJ 96
7000 FREDERICIA
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EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
SØNDAG D. 11. OKTOBER 2020

Best Western Plus Hotel Fredericia
Praktiske oplysninger:
Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
UNSTY indkalder hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til Unionens love § 9.
UNSTY indkalder med følgende grund:
Det har ikke været muligt at afholde ordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af marts måned
grundet Corona virus. Det udskudte ordinære repræsentantskabsmøde var ikke beslutningsdygtigt,
derfor indkaldes der nu til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
John Hansen
Formand
DSkyU

Program
10.30 – Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Kaffe serveres foran lokalet og kan tages med til mødet
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EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Godkendelse af nye foreninger
Unionsstyrelsen informerer
Regnskab til godkendelse
Vedtagelse af kontingenter
Behandling af indkomne forslag
Valg (alle for 2 år):
a. Formand
b. Næstformand
c. Aktivitetsudvalgsformand
d. Uddannelse & Udviklingsudvalgsformand
e. Elite- & Talentudviklingsudvalgsformand
f. Bestyrelsessuppleant
g. Formand for Ordensudvalget
h. Medlem af Ordensudvalget
i. Suppleant til Ordensudvalget
j. Ekstern revisor
k. Intern revisor
l. Revisorsuppleant
8. Eventuelt

(Ulige år)
(Lige år)
(Ulige år)
(Ulige år)
(Lige år)
Ulige år)
(Lige år)
(1 i lige år, 1 i ulige år)
(1 i lige år, 1 i ulige år)
(hvert år)
(1 i lige år, 1 i ulige år)
(lige år)
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FORSLAG TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FORSLAG 1 – fremsat af UNSTY
UNSTY foreslår følgende ændring af ordlyd i Vedtægter for Dansk Skytte Union - § 7
NUVÆRENDE TEKST
Stk. 3
Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af et forbund / under Dansk Skytte Union
kan deltage i repræsentantskabsmødet.
FORSLAG TIL ÆNDRING
Stk. 3
Alle medlemmer af en forening der kan dokumentere et gyldigt medlemskab af et forbund / under Dansk Skytte Union
kan overvære repræsentantskabsmødet.
Begrundelse:
Det er ikke intensionen, at andre end de som er delegerede til repræsentantskabsskabet kan deltage i behandling af
dagsordenen. Ergo skal et medlem være delegeret for at kunne deltage i repræsentantskabet. Medlemmer er dog til
enhver tid velkommen til at overvære et repræsentantskabsmøde.

FORSLAG 2 – fremsat af UNSTY
UNSTY foreslår følgende tilføjelse til Vedtægter for Dansk Skytte Union - § 7
NUVÆRENDE TEKST
Stk. 5
Forslag som ønskes behandlet på ordinært repræsentantskabsmøde skal være modtaget på Dansk Skytte Unions
sekretariat senest 15. januar.
FORSLAG TIL ÆNDRING §. 7
Stk. 5
Senest den 15. december forud for ordinært repræsentantskabsmøde med valg, udsender Dansk Skytte Union
meddelelse om, hvilke poster der er på valg på mødet.
Forslag, som ønskes behandlet på mødet, herunder forslag til valg, skal være modtaget på Dansk Skytte Unions
sekretariat, senest den 15. januar.
Kandidatforslag skal, for at komme i betragtning, være ledsaget af en skriftlig anbefaling af mindst 3
foreninger/forbund og bilagt relevant CV for kandidaten.
Kandidaten skal endvidere være valgbar til den ønskede post efter denne paragrafs stk. 7.
I tilfælde af der mangler personer til poster, vil det være muligt for UNISTY at udpege personer til at varetage posten
til førstkommende repræsentantskabsmøde.
Begrundelse:
UNSTY ønsker at sikre Dansk Skytte Union bliver en mere professionel og moderne organisation, som skal kunne
imødekomme de krav som omgivelserne og vores samarbejdspartnere stiller.
For i højere grad at sikre at ledelsen har de nødvendige kompetencer, faglige og personlige kompetencer vil UNSTY
foreslå at der fremadrettet alene lades kandidater opstille, der på forhånd er anbefalet og indstillet af 3
foreninger/forbund ledsaget af et CV.
For at give et indtryk af hvem den/de indstillede er vil indstilling og CV blive præsenteret i det officielle program, der
udsendes seneste 14 dage før repræsentantskabsmødet afvikling.
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