REFERAT AF UNSTY-møde
18. september 2015,
17.00-22.00
Idrættens Hus, Brøndby

Tilstede:
Gæst
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer:
Referent:

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

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra 20. august 2015 blev godkendt.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 13. november i Idrættens Hus, Brøndby.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 31.08.15
INDTÆGTER
DIF
TEAM DANMARK
FORBUND/FORENINGER
SPONSOR
ØVRIGE

Diverse
OMKOSTNINGER
TD-ELITE
SKUD
F-SEK
P-SEK
R-SEK
UDVIKLINGSUDVALGET
KOMMUNIKATION/EVENT

DIF tilskud gælder 3 kvartaler.
Konsulenttilskud dækker kvartal 1. Der kommer ikke yderligere i år.
Afventer kongrestilskud.
Tilskud dækker rate 3 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 32 flugtforeninger. Medlemsopkrævning og
forsikring er sket.
Peltor
Våbenlicenser – vi er 50.000 fra i budgettet. Det skyldes at ACØ fortsat ikke
ekspederer, flere end vi sender. Der er bedring på vej. Pr. 18.09 er vi kun
33.000 fra budgettallet.
UNIONS-kort. Der er indbetalt 36.197 svarende til 356 skytter.
Indeholder refusion af JHa’s aktiviteter ved FITASC 17.500 og tilskud ESC på
10.500.

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der bør afregnes efter hvert stævne. Der forventes positiv overførsel til
2016.
Ingen bemærkninger. Det er pt. en negativ overførsel til 2016 på kr. 5.000.
Der mangler umiddelbart kun afregning for DM25/50m og administration.
Ingen bemærkninger. Der forventes positiv overførsel til 2016.
Kursusgebyrer er genopladning, provenu er udbetalt til DS.
Der er efter udvidelse af NPJ’s arbejdstid fortsat en besparelse på ca. 7000
pr. måned.

HJEMMESIDE
FÆLLES
MØDER
-ESC/ISSF/FITASC

Ingen kommentarer.

-revision

Indeholder både GA i ESC og FITASC og JHa komiteaktiviteter i FITASC.
Opdeles i næste regnskab, så det giver bedre overblik.
Regning for ansøgning om momsrefusion er steget med kr. 6.500.

ADMINISTRATION
Telefon
IT-brugerbetaling
IT-hardware
Forsendelse
Fotokopiering
Våbenregistrering

Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.

TOTAL
(180915)

Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets resultat vil afvige
væsentligt fra budgettet.

Der var ikke ingen kommentarer til regnskabet pr. 31.08.15. Der blev kort
gennemgået forventninger til årsregnskabet for 2015 og de afvigelser, der pt. er
kendte. Der er afsat midler til at NPJ kan arbejde på fuld tid i kvartal 4-2015.
Til næste møde fremlægges budgetforslag for 2016. Tilskuddet fra DIF er oplyst,
men ikke vedtaget af DIF endnu. Tallet stemmer med den forventede nedgang. De
enkelte punkter i DIF’s fordelingsnøgle blev gennemgået. Der er behov for en
indsats på breddeaktivitet og uddannelse, når vi sammenligner os med tidligere år.
Talentudviklingsområdet er relativt nyt, men der er op til kr. 120.000 at hente her
ved en indsats fra sektionerne.
4.

Forslag
F-SEK – godkendelse af udvalgsmedlemmer
KDa – meddelte at Bjarne Birnbaum, FFF gerne ville stå for jagtskydningsudvalget.
Opgaven er afvikling af DM individuelt og hold.
Det blev godkendt.
Udarbejdelse/revision af kodeks for skytter
Udsat til næste møde. HAn.
Nye discipliner
KDa – meddelte at dem nye FITASC disciplin Trap 300 afvikles i Odense, allerede
her i efteråret.
HAn – har skrevet til Lars Haaber, Field Target, men er ikke i dialog, endnu.
Frivillighedsstrategi
HAn – gennemgik det fremsendte materiale. Trin 1 er færdiggjort. Det er en
beskrivelse af, hvad vi gør i dag. Det er sat op i skabelon, der gør det enkelt at
overskue.
Det skal implementeres for flere niveauer, også på foreningsniveau, men f.eks.
også mesterskaber.
Ideen er at det færdige materiale udgives i en folder. Den skal indeholde et
skema/skabelon, så det er let at besvare spørgsmålene og sætte svarene ind i
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skabelonen. CLF sætter folderen op.
– der skal beskrives flere opgaver. Grundlaget for at sige JA til en opgave skal være
tydelig.
– udkastet skal opkvalificeres yderligere. Der skal fyldes på. Hvad vil vi med det?
Skal vi som forbund skal beskrive strategien for at være frivillig og hvad er det så at
foreningen skal tænke på?
– idegrundlaget skal være med.
– det skal være DSkyU der kommer med strategi som foreningerne kan bruge.
Hvorfor er det vigtigt for DSkyU? Det skal dog være enkelt. Fylder det for meget, så
ender det bare på en hjemmeside og hjemme i skuffen.
- Hvad er en frivillig? Det kan være en person, der bidrager – 1-2 timer om dagen,
én gang om året, eller til et bestemt arrangement osv. Det kan overvejes om vi skal
etablere et DSkyU-kursus om frivillighed, som en del af en forenings virke. DIF har
måske et kursus, der bruges som basis.
– DIF har kurser, men det er foreningerne, der skal selv komme med deres input.
– kan vi give økonomisk støtte?
- oprettelse af en pris - Årets frivillig – én person som foreningerne kan indstille.
– der kan oprettes en database over frivillige, som kan forankres i foreningerne.
– de frivillige skal ikke være en del af bestyrelse siger erfaringen. Det er bedst, at de
er udenfor.
– det skal være vigtigt for at få foreningernes til at lave en frivilligstrategi, både hos
formand, næstformand og de øvrige frivillige ledere. Hvordan får vi alle 400
forening til at have en frivillig strategi.
Konklusion – der skal fyldes på det nuværende materiale. HAn kommer med en
opdateret status til næste møde på baggrund de mange input.
Politikkatalog
TS – gennemgik det udsendte materiale, der var en kopi af det nuværende
politikkatalog med forslag til en tovholder på opgaven. DIF forlanger et opdateret
katalog i forbindelse med ansøgning om ny udviklingskonsulent.
Konklusion - EMo er bestyrelsens kontaktperson. TS tager kontakt til Rikke Halskov
for det videre forløb og en tidsplan. Udkast til et nyt politikkatalog forventes
fremlagt til vedtagelse senest til februar mødet.
Udviklingskonsulent
TS – fremlagde et udkast til en udviklingskonsulentaftale med DIF. Opgaverne er de
fokuspunkter som er vedtaget. Der lægges vægt på uddannelse 60% og
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foreningsudvikling, primært med frivillighed med 30%. Andre områder der er på
ønskelisten er talentudvikling, herunder fokus på nye discipliner. Visionsarbejdet
afventer møde 1. oktober
HAn - konsulentens opgave med frivillighed skal tilføjes i strategien.
Konklusion – det var opbakning til at satse på de to ovennævnte områder. TS
færdiggør udviklingskonsulenten og sender via PLa til DIF.
5.

Status
DFF
Der ligger på DFF’s hjemmeside en status efter deres møde med DIF 2. september.
Den slår fast at DFF ikke kan blive med af DIF.
9. september har DSkyU (JHA, EMo, PLa og TS) holdt møde med DIF (TBa og JLa).
DIF ærgrer sig lige meget, som DSkyU over at have mistet 20.000 medlemmer.
DSkyU ser ikke hvordan, der kan laves særaftaler med denne gruppe, uden at det
møder modstand fra den øvrige skytteverden. DSkyU er vidende om, at
hovedparten af medlemsforeningerne er jagtforeninger, hvor kun få er
sportsskytter, og har forståelse for, at den resterende medlemsskare ikke vil
bidrage til en aktivitet, de ikke selv får glæde af.
Alle foreninger er velkomne i DSkyU både eksisterende og nye. DSkyU har allerede
tilbage i december 2014 meddelt, at vi er behjælpelige med opstart af nye
foreninger.
DSkyU har ikke for nærværende interesse i at mødes med DFF. Der er intet, der
tyder på et nært forestående samarbejde med DFF med de udmeldinger, vi kan
læse om på deres hjemmeside. DFF har ikke de seneste 9 måneder, gjort noget
positivt for at vi har en grund til at mødes. DFF har et udestående med DSkyU og
før den sag er afgjort, kan vi ikke tro på, at der kan findes et samarbejdsgrundlag.
DIF har nu hørt begge parter og DSkyU genoptager vores inddrivelse af vores
tilgodehavende.
Ved samme lejlighed fik DSkyU mulighed for at informere DIF om, at vi har indledt
et arbejde med at ændre organisationen, gøre den mere tidssvarende og i
overensstemmelse med DIF’s love. Der var et ønske fra DSkyU om DIF’s deltagelse
ved det forestående FORD-møde i oktober, hvilket TBa indvilgede i, at undersøge
om var muligt. DSkyU havde erkendt, at en tovholder/proceskonsulent var
nødvendig, om end det ikke nødvendigvis skulle være en DIF-konsulent, for at
gennemføre opgaven. Tidligere forsøg var strandet, primært fordi kulturen blandt
FORD er forskellig og indsatsen fra både UNSTY og FORD var for ringe.
DGI – samarbejde
HAn – R-SEK har skrevet til DGI Skydning med forslag til nye datoer for lejr med
både træningsrelevant og socialt indhold.
JGR – P-SEK har indbudt til vinterturnering med DGI Skydning.
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Markedsføring af sektioner
TS – har bedt CLF om et bud på kommunikationsplan i forhold til klubber og
medlemmer inklusive nye platforme for kartotek, kalender, webshop og tilmelding.
Status og prioritering sker 22. september.
Der er indkøbt flag og bannere til brug for markedsføring af DM. Det har fungeret
fint, men der mangler en ansvarlig, der kan styre logistikken.
– der var ønske om et større flag, flere flag, så de opstilles et stykke fra selve
skydebanen og som kan, hvor der er færdsel. Et standardflag alle kan bruge –
måske med tekst ”Kig ind”
– præmiebanner er svært at får op pga størrelsen. En fast bagvæg, der er mindre,
evt. med sponsorer til at fotografere medaljetagere på og hvor lokale sponsorer
også bliver set ønskes.
Konklusion: EMo blev tovholder på opgaven og kontakter Christina Flindt for en
aftale om det videre forløb.
Salg af merchandise blev forsøgt i Vingsted, DM 50m uden det store held. Der
gøres et nyt forsøg næste år. Det skal en fast bemanding på.
DIF/DGI Vision 25-50-75
Der afholdes et opfølgningsmøde 1.oktober 2015 i Vejle. Visionsgruppen ønsker en
uddybning, der forventes suppleret med en opdateret målsætning. JHa og TS
deltager. PLa har meldt afbud.
Revision af den røde tråd
Der kommer en trykt version i nyt design med eksisterende indhold primo 4.
kvartal. NPJ omskriver tekst, der gøres mere forståelig, ultimo 4.kvartal 2015. De 5
foldere samles i eet hæfte.
Nye vedtægter
EMo – orienterede om, at det næste møde i FORD primært skulle handle om ny
struktur og ikke så meget om vedtægter. Mødet bliver afholdt 17.møde oktober i
Brøndby.
FORD har et punkt om bedre markedsføring af DSkyU ved arrangementer. Det
gælder også for markedsføring af DIF. De forskellige uddannelser og tiltag skal via
Udviklingsudvalget/konsulenten for screening til fordelingsnøglen.
Der håbes på, at en repræsentant fra DIF dukker op og tanken om en
proceskonsulent til opgaven med organisation vendes.
6.

Orientering
DIF budgetmøde 2.-3. oktober
JHa og PLa deltager. Det eneste punkt på dagsorden hvor der er bilag til er budget
2016. DIF /Idrætten er fortsat i den situation, at der fortsat ikke er en afklaring om
hvordan tilskuddet fra DanskeSpil via Kulturministeriet sikres fremadrettet. Der
budgetteres med nulvækst og det får allerede fra 2017 konsekvenser i form af
mindre tilskud til de enkelte specialforbund.
Der skal diskuteres ny støttestruktur til specialforbundene og der informeres om
DIF’s nye politiske program, - støtte til talentudvikling, faciliteter, 25-50-75
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visionsprojekt m.m., nationalt elitesports center.
SKV
Status pr. 14. september er, at sagsbehandlingstiden for SKV, fortsat er meget
forskellig fra AVØ og ACV.
ACV har en sagsbehandling på 2 dage – målet er 10 dage. Hos ACØ er målet 4 uger.
Pt. er det ikke muligt helt ar følge en rød i deres sagsbehandling, men pt. får vi
færre sager tilbage end vi sender. Til gengæld får vi de som har rykket for og sendt
kopier af 2 gange. Et gæt på en sagsbehandlingstid omkring 20-25 uger. Materialet
vi får retur er fra marts/april. Effekten af ansættelser er pt. ikke målbar.
KDa – orienterede om at en forening, der ikke er medlem af hverken DJ eller
skytteorganisationerne har fået tilladelse til at udstede våbenpåtegninger.
Støtteforeningen § 8A
Anmodning om godkendelse er fremsendt på ny, 02.09.15. Afventer
tilbagemelding.
ISSF/ESC/FITASC/ICTSF
ESC’s præsident Lisin har fremsendt et spørgeskema til alle medlemsnationer i
forhold til ændring i ISSF Constitutions. De omhandler valgperioder til Executive
Committee, herunder President og Secretary General, ensretning mod IOC’s
valgperioder, hvor gamle kandidater må være, om der skal være en
ærespræsident, om fuldmagt må anvende til GA, om alle skal betale samme
medlemsgebyr, om alle kontinenter skal være repræsenteret, osv..

Mødet slut kl. 21.25
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 30.
september betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 1.oktober 2015
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