REFERAT AF UNSTY-møde
21.- 22. august 2015,
17.00-22.00 og 08.30-12.30
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo
Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), , Jimmy George Roed (JGR) og Tommy
Sørensen (TS).
- Jan Lykke Jensen (JLJ) og Erik Mouritsen (EMo)
John Hansen
Tommy Sørensen

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra 8. maj 2015 blev godkendt.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 18. september i Idrættens Hus, Brøndby.
Afbud fra PES.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 30.06.15
INDTÆGTER
DIF
TEAM DANMARK
FORBUND/FORENINGER
SPONSOR
ØVRIGE
Diverse

DIF tilskud gælder 2 kvartaler.
Konsulenttilskud dækker kvartal 1. Stopper indtil ny aftaler kommer i stand.
Tilskud dækker rate 2 af 4 samt den interne aftale om at skytternes eget bidrag
tæller. Egenfinansiering er næsten modtaget fra alle. Enkelte har afdragsaftaler. Én er
stoppet.
Der er opkrævet kontingent for 34 flugtforeninger. Vi skal på 52 for at budgettallet.
Medlemsopkrævning og forsikring er sket.
Peltor
Våbenlicenser er vi 70.000 fra i budgettet. Det skyldes at ACØ fortsat ikke
ekspederer.
UNIONS-kort. Der er indbetalt 36.197 svarende til 355 skytter.
-

OMKOSTNINGER
TD-ELITE
SKUD
F-SEK
P-SEK
R-SEK
UDVIKLINGSUDVALGET
KOMMUNIKATION/EVENT
HJEMMESIDE
FÆLLES
MØDER
REPRÆSENTANTSKABSMØD
E
ADMINISTRATION
Telefon
IT-brugerbetaling
IT-hardware
UNIONSkort
Forsendelse
Fotokopiering
Våbenregistrering
TOTAL

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Kursusgebyrer er genopladning, provenu hensættes til DS.
Der er efter udvidelse af NPJ’s arbejdstid fortsat en besparelse på ca. 7000 pr.
måned.
Pt. er alt afregnet. Der kan komme tilkøb, men det ligger inden for budgettet.

Der er efter opgørelse, netto en negativ afvigelse på kr. 6.500.

Pt. er der ikke afvigelser
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets resultat vil afvige væsentligt
fra budgettet.

(070815)

Det fremsendte regnskab blev ikke kommenteret yderligere. På baggrund af
regnskab pr. 31. juli 2015 var der udarbejdet et forventet resultat for 2015.
Indtægtssiden forventes reduceret med kr. 353.000 . Det omfatter primært mistet
konsulenttilskud fra DIF, idet stillingen har været ledig siden ultimo marts og
nedgang i omsætning på SKV, idet politiet har forøget ekspeditionstiden op til 20
uger. På omkostningssiden forventes besparelse i Udviklingsudvalget på kr.
160.000, primært pga manglende konsulent. Der er mindre besparelser på fælles
og administration, ca. 64.000. TD-Elite og sektioner er udeladt i forventningen.
Overskuddet er i alt kr. 50.000 mindre end de forventede kr. 212.000.
Der er pt. ikke ændringer til budget 2016-2020.
4.

Forslag
F-SEK – godkendelse af udvalgsmedlemmer
Intet
Udarbejdelse/revision af kodeks for skytter
Udsat til næste møde. HAn.
Nye discipliner
PES - godkendelse af regelsæt for skydning til stålmål (SIKTERSKY) blev udsat til
næste møde.
Field Target. HAn har uden held forsøgt at kontakte Lars Haaber. HAn ringer /
skriver til Lars Haaber.
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FITASC
På generalforsamlingen i juli blev der vedtaget at indføre Automatisk Trap – 300
duer. En disciplin DSkyU også tilslutter sig.
ICTSF
Der er søgt om medlemskab af International Clay Target Shooting Federation, som
vil blive endelig bekræftet ved ICTSF’s generalforsamling i Sydafrika primo oktober.
Det betyder, at vi også kan skyde Engelsk Sporting og Down the Line.
Frivillighedsstrategi
Udsat til næste møde. HAn og PLa meddeler DIF dette.
5.

Status
DFF
JHa og TS har været til møde hos vores advokat, der bekræfter at vi har en god sag.
Der er taget kontakt til DFF’s advokat, der afviser vores tilgodehavende. En
eventuel dialog med DFF sker først når betaling er sket.
Vi har forsat opbakning fra DIF og medlemsudvalget, der er i dialog med DFF
omkring det tidligere fremsendte svarbrev fra DIF til DFF. Vi forventer at DIF lukker
sagen snarest.
DFF skyder fortsat vores discipliner, hvilket der tages aktion på efterfølgende.
Der er tilsyneladende uklarhed om medlemmers deltagelse i DM og åbne stævner.
Såfremt disse er arrangeret eller udbudt af DSkyU via en forening, er medlemskab
af DSkyU krævet. Ingen bliver udelukket fordi de også er medlem af DFF. DSkyU
holder dog ikke fællesaktivitet med DFF.
DGI – samarbejde
HAn – det går langsomt. Der er lidt problemer med at finde fælles fodslag omkring
DM 300m pga forskellige discipliner / regler og afviklingsform. Fælles DM er udsat
til 2016.
Det er svært at finde dage/fælles weekends for at afvikle aktiviteter sammen.
Dagene er hurtigt optaget af DGI aktivitet, stort set hver gang.
JGR – der indbudt til fælles DM hjemmebane turnering på 15m med afslutning ved
et fælles DM til foråret, afholdt hos DGI Skydning.
TS – meddelte at ranglistesamarbejdet ikke pt. er startet op, men at det sagtens
kan implementeres. Det er fortsat dialog.
Markedsføring af sektioner
HAn – der har ikke været yderligere tiltag siden iværksættelse af
pressemeddelelser til DM. Vi skal ud i klubberne, måske direkte til skytterne. FB er
en mulighed. Andre muligheder er Instagram.
Områder som vi bør følge op:
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•
•
•
•

Beskrive og sælge hvad kan skydning tilbyde som andre idrætter ikke kan –
målrettethed?
Til DM skal vi forsøge os med markedsføringsprodukter, aktivitetstilbud til
ikke-skytter/gæster, on-line resultatformidling. Direkte
medlemsinformation, tilmelding og betaling til stævner via nettet er ønsket.
Specialarrangementer - Åbent Hus.
Sektionernes FB sider – skal hæftes op på DSkyU’s FB.

Konklusion – TS foranlediger, at der udarbejdes en kommunikationsplan i forhold
til klubber og medlemmer. Endvidere undersøge hvilket platforme for kartotek,
kalender, webshop og tilmelding med betaling der kan tilknyttes vores hjemme
WordPress.
DIF/DGI Vision 25-50-75
Der blev i juni måned fremsendt et forslag til DGI/DIF med et Visionsprojekt for
skydning. Det er målrettet gruppen +60 og kvinder, hvor vi ser et
medlemspotentiale, pt. på 1.000 medlemmer pr. år, de næste 10 år.
Projektet er netop blevet behandlet af de to bestyrelser, som ikke umiddelbart
finder projektet ambitiøst nok.
Revision af den røde tråd
NPJ har modtaget al materialet i elektronisk form. I stedet for 5 separate foldere
udfærdiges én samlet folder. NPJ har foreslået, at teksten omskrives og gøres mere
forståelig. Forventes færdiggørelse er 4.kvartal 2015.
Nye vedtægter
FORD har på deres seneste møde haft en dialog forbundenes fremtid og forslaget
til nye vedtægter. Afventer rapportering fra EMo på næste møde.
6.

Orientering
Justitsministeriet
Det er fortsat ingen direkte dialog. Aktuelt har DIF på vores foranledning tilskrevet
JM og bedt dem svare på henvendelse omkring IPSC og halvautomatiske rifler.
Våbenforum, som er et embedsudvalg med DGI Skydning, DJ, DSkyU og
Våbenhandlernes brancheforening har planlagt at udfærdige et ”byrdekatalog” til
forelæggelse hos JM. Når det er sket overvejes hvilket fora det skal sendes til.
Status er at sagsbehandlingstiden for SKV, 17. august fortsat ligger på omkring 20
uger for SKV. Dette til trods at der er tilført nye ressourcer. Der mangler oplæring
og der har været ferieafvikling er begrundelsen. Efter 1. september vil der
forhåbentlig vise sig en effekt af ansættelserne. Målet om 10 ugers ekspeditions
skal være i mål pr. 1. januar 2016. Der er fortsat stor forskel på ACV og ACØ. I ACV
tales der om dag i ACV uger/måneder. Der følges løbende op og såfremt der ikke er
sket den lovede forbedring vil presse/minister blive involveret.
Udviklingskonsulent
Status
Samarbejdet med DHIF fungerer ikke som aftalt. NPJ har forsøgt at indgå en
samarbejdsaftale, men det virker som om, der er modvilje fra HC4

skytterne/lederne. Det virker som om at de har indgået en aftale uden intern at få
klarhed over hvad egentlig ønsker. De er ikke interesseret i at deltage i vores
træningssamlinger eller et fælles DM.
ATK-certificering er fastlagt . Der er informeret bredt om konceptet til både
sektioner, bestyrelse og repræsentantskab m.fl.. Første 6 riffel-/pistolforeninger er
udvalgt (målsætning 7-15), og de er på vej gennem certificeringen. Der er afholdt
møder med klubbestyrelse/trænere for at hjælpe dem i gang med udvikling(en). En
enkelt inspirationsdag er afholdt af en ATK-klub. To foreninger er tilmeldt
trænerkursus. Nye foreninger herunder flugt har også vist interesse for at
gennemgå forløbet.
Ny træneruddannelse på riffel/pistol klar. Første kursus er i kalenderen. 13
instruktører er fundet, de fleste er også uddannet i materialet på en intern
underviserdag. Forestår en opgave med at få datosat flere kurser.
Dialog/planlægning i gang om nye flugtuddannelser (instruktør og træner).
ISSF har oprettet et træner D-Course, som afviklet lokalt. Dette kan evt. være basis
i forhold til opstart på flugt.
Uddannelse af dommere
Der er i forbindelse med NM for junior 2016 planlagt et ISSF Judges-Course i
Sverige, medio februar. Har vi behov for at få uddannet nye dommere? De indgår
pr. automatisk i undervisningsgruppen for nationale kurser. Emner tilsendes
UNSTY.
Det er i øvrigt behov for og ønske om at få afviklet et national pistoldommerkursus.
Der er ingen positiv reaktion fra Dommerudvalget. NPJ bliver sat på opgaven med
at finde dato og underviser.
FITASC har indført dommerprøver. Denne implementeres i DSkyU ved at anvende
det internationale materiale oversat til dansk. NPJ foranlediger at undervisere og
datoer for kurser findes i løbet 4. kvartal.
Konsulentaftale
DIF har forholdt sig til vores klage over sammenblanding af konsulentansættelse
for Visionsprojekt med DGI/DIF og DIF’s ordinære konsulentaftale.
Det betyder, at vi igen kan fremsende en projektansøgning for en
udviklingskonsulent til DIF.
Der blev gennemgået et finansieret forslag med opgaver til 2 konsulenter. Der var
alene tilslutning til udvikling af uddannelsesområdet samt afvikling af de
grundlæggende aktiviteter i DIF’s fordelingsnøgle. UNSTY havde pt. ikke ønske om
nye tiltag, der skulle understøttes med ressourcepersoner.
Støtteforeningen § 8A
SKAT har meddelt at DSkyU ikke pt. er godkendt, da antallet af indbetalere ikke
overstiger 100 personer på kr. 200,00 for 2014. Vi er i dialog om en løsning, men
allerede fra i år - 2015, skal antallet være over 100.
Det betyder, at der skal findes en gruppe der betaler mindst 200 kr. til DSkyU.
Bemærk, at det allerede fra kr. 500 er beløbet fradragsberettiget, hvis CPR-nr.
oplyses.
En enkel løsning er at lade Unionskortet stige til kr. 200,00.
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Ny hjemmeside, resultater, indbydelser m.m.
Ønsker og behov for ændringer. Der afventes fortsat en tilbagemelding fra UNSTY,
sektioner og udvalg direkte til CLF. Behov for undervisning? Der mangler
kommunikation, først og fremmest fra det frivillige led.
Indbydelser til og resultatlister fra DM skal via kontoret. Det er en del af DSkyU’s
historie, de skal anvendes til indberetning til DIF, både for DIF-medaljer og til
fordelingsnøgle. De skal opfylde vores design manual. Private hjemmesider med
officielt materiale skal ikke forefindes.

Mødet slut kl. 22.00
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 2.
september betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 3.september 2015
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