REFERAT AF UNSTY-møde
13. november 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), Paul Erik Sørensen (PES), Erik Mouritsen (EMo), Jan Lykke
Jensen (JLJ), Jimmy George Roed (JGR) og Tommy Sørensen (TS).
Poul Lamhauge
Tommy Sørensen

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra 18. september blev godkendt.

2.

Fastsættelse af næste møde
Næste UNSTY-møde afholdes fredag 19. februar 2016 i Idrættens Hus, Brøndby.

3.

Økonomi
Regnskab pr. 31.10.15
Indtægter - Diverse på kr. 30.721 omfatter tilskud fra ESC, kommission fra Lyoness
og hensættelse vedr. tilskud til træneruddannelse fra DIF, i alt kr. 21.000. De
resterende 9.000 er rykkergebyr for manglende betaling af fakturaer.
Der var ikke øvrige kommentarer til regnskabet pr. 31.10.15. Der blev kort
gennemgået forventninger til årsregnskabet for 2015 og det samlede resultat
forventes at komme tæt på budgettallet for 2015, et overskud på kr. 212.000
Budget
Det fremsendte udkast til budget for 2016-2020 blev gennemgået med fokus på
genopretning af en egenkapital på. kr. 500.000. Det ser fint ud frem til 2017,
hvorefter, der er en hvis usikkerhed på indtægtssiden. Der er ikke udsigt til at DIF
får yderligere midler fra DanskeSpil, og da DIF sammen med specialforbundene
samtidig er i færd med at ændre fordelingsnøglen, så forventes kun 1 % stigning
fremadrettet. For at sikre en stabil indtægtsside vil UNSTY foreslå pristalsregulering
af forbundstilskud fra år 2017. Af øvrige indtægter kan det overvejes at gøre
samme for SKV også set i lyset af, at der kan forventes udgifter i forbindelse med
en eventuel digitalisering af SKV-processen. Dette skal dog aftales med DGI. TDbudgettet er forhandlet på plads, hvilket betyder at det samlede beløb lyder på
3.796.000 inklusive forberedelser OL, hvis der opnås 2 yderligere OL-kvotapladser,
der kan erhverves ved EM 10m, ultimo februar 2016. Der forventes ansat en ny
udviklingskonsulent 1. januar endvidere er der pt. afsat kr. 100.000 til Vision 25-5075 projektet. Det budgetterede overskud udgør således kr. 93.000.

4.

Forslag

F-SEK – godkendelse af udvalgsmedlemmer
Intet
Nye discipliner
DSkyU har fået en positiv tilbagemelding på vores ansøgning om medlemskab af
International Clay Target Shooting Federation, hvilket betyder, at vi har tilladelse til
at afvikle Down The Line og English Sporting. VM i DTL afvikles i Irland 2016.
PES – er dialog med NPJ omkring Field Target og det tager kontakt til Lars Haaber
om det videre forløb.
Æresbevisning, revision
Det udsendte materiale blev gennemgået og justeret. Ny hæderspris er
veteranpokalen. Kontoret udfærdiger et separat dokument og æresbevisninger
tages hermed ud af materialet med lovene.
Emner til prismodtagere for 2015 modtages snarest.
Brev fra forbundet af Danske Sortkrudtskytter
SKUD har modtaget et brev fra DS omkring våbensager som ikke kan godkendes.
Tilladelse til anvendelse af sortkrudt/røgsvagt krudt i samme revolver.
Tilladelse til anvendelse af røgsvagt krudt i Westerndisciplin/sortkrudtskydning.
Tilladelse til godkendelse af pumpguns med mere 2 skud i magasin.
UNSTY skal slå fast, at selvom SKUD og/UNSTY godkender en skydedisciplin, så er
det ikke ensbetydende med at DSkyU kan ”overrule” lovgivningen og give tilladelse
til våben, der ikke i forvejen er godkendt af SKV.
Pkt. 1 er ikke mulig jf. svar på henvendelse til ACØ, idet hvert hver type våben kun
kan tilhøre én våbenart. Er med i byrdekatalog.
Pkt. 2 hvis DS skal skyde med røgsvagt krudt, så kan øvrige foreninger vel også
skyde med sortkrudt. I øvrigt er medlemsskab SASS ikke begrænset til én
repræsentant pr. nation. Afgrænsning af våbnets originalitet /alder er umiddelbar
mulig.
Pkt.3 – der skal en dispensation til. Er med i byrdekatalog.
5.

Status
Frivillighedsstrategi
Udkast fremsendes inden næste møde
Udarbejdelse/revision af kodeks for skytter
Udsat til næste møde. HAn.
Repræsentantskabsmøde 2016
Sted er ikke endelig fastlagt, men Hotel Scandic Odense er mest sandsynlig. Dato er
13. marts. Det blev kort drøftet om den nuværende afviklingsform er
hensigtsmæssigt. Der afvendes kr. 130.000, hvilket kan synes i overkanten. Forslag
modtages gerne.
EMo er tovholder og der kommer en foreløbig indkaldelse i SB. Der afventes et
oplæg fra FORD om nye love/organisation.
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UNSTY stiller forslag om pristalsregulering af forbunds-/medlemsgebyr.
Foreløbig indkaldelse sættes i SB8-2015.
Politikkatalog
Rikke Halskov har påtaget sig at drive forløbet. Opstart sker medio november med
henblik på fremlæggelse af nyt politikkatalog til februar mødet.
Funktionsbeskrivelser
Opgaven er startet op. De eksisterende funktionsbeskrivelser opdateres af TS,
således at de forventes klar inden næste møde.
DFF
DSkyU er fra advokaten informeret om at inddrivelse af vores tilgodehavende er
under iværksættelse. Uanset resultatet heraf, så er det svært at se, hvordan et
fremtidigt samarbejde kan ske med de ideer DFF’s bestyrelse har til et samarbejde.
DGI – samarbejde
Der afholdes fællesmøde 16. november i Odense. Dagsorden er udsendt. Der er
opdatering på samarbejdsområder, ligesom Vision 25-50-75 gennemgås.
Markedsføring af sektioner
EMo – manglende en opdateret liste med udstyr vi har. Endvidere blev sektioner
opfordret til at komme med ideer og forslag til nyt udstyr.
DIF/DGI Vision 25-50-75
Det er afholdt to yderligere møder her i efteråret, hvor projektet er blevet mere
konkretiseret på målgruppe. Det er fortsat 60+ gruppen og kvinder, der får fokus.
Organisering er ikke endeligt klarlagt. Visionsgruppen tager stilling til projektet i
december 2015.
Revision af den røde tråd
De 5 foldere er nu samlet i eet hæfte og blev præsenteret. Det bliver trykt i
december, ligesom det lægges på nettet.
Nye vedtægter / organisation
EMo – orienterede om, at der på FORD-mødet 17. oktober havde været en livlig
diskussion om dels nedlæggelse af forbund og foreningernes direkte medlemskab
af DSkyU uden at der kunne blive enighed om et fælles forslag.
UNSTY er af den overbevisning at et direkte medlemskab sikrer en hurtigere og
ensartet kommunikation. DIF anbefaler tillige denne konstruktion, hvor en forening
ikke afgrænset af et forbunds specifikke aktiviteter. Hvorvidt landsdelsforbund i så
fald skal nedlægges må bero på behovet herfor. Muligvis er inddeling i regioner, så
så de får samme størrelse mere hensigtsmæssigt. Der afventes et oplæg fra FORD.
6.

Orientering
DIF budgetmøde 2.-3. oktober
Forslag til ny støttestruktur skal behandles med forbundene 2. december med blik
på et mere konkret forslag, der skal præsenteres på formandsmødet i januar2016.
Støttestrukturen bliver muligvis mere projektorienteret og talentarbejde bliver en
væsentlig del af en ny nøgle.
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JHA+TS deltager
Team Danmark
Styregruppemøde var afholdt og økonomi er behandlet under budget. Det var ikke
yderligere kommentarer.
Der er inviteret til møde om nationalt Elitecenter og Talentudvikling. Der er
indrapporteret DSkyU’s ønsker til NE. DSkyU deltager ikke, da der er sammenfald
med DGI mødet. Seminar om Talentudvikling handler primært om samarbejde med
kommuneren herunder de aftaler, der indgås med Elitekommuner.
SKV
SKV har 22.oktober holdt møde med ACV og ACØ. Det må konstateres, at ACØ selv
er usikre på, hvordan ressourcesituationen vil se ud fra 1.1.2016, altså om de 11
vikarer, der foreløbig er tilknyttet året ud og har medvirket til at nedbringe
ekspeditionstiden til 4-5 uger, fortsat er til stede. På den baggrund er der taget
formelt og uformelt kontakt til det politiske niveau.
EU Våbendirektiv
Det forlyder, at der er skærpede regler på vej. Vi har fået info fra Finland, der har
tilskrevet deres JM om konsekvenser af en eventuel stramning, der kan betyde
restriktioner på halvautomatiske våben. Området følges på tæt hold og TS holder
sig opdateret via våbenforum og sit netværk i øvrigt.
Støtteforeningen § 8A
Efter genforhandling af vores aftale er DSkyU fortsat godkendt til at modtage
bidrag efter §8A. Hjemmesiden opdateres med ny folder.
Danmarks Jægerforbund
Der er afholdt møde med Danmarks Jægerforbund (DJ) omkring deres afvikling af
DSkyU-aktiviteter. DJ er efterfølgende tilskrevet med et forslag til en aftale.
Udviklingskonsulent
Forholdet mellem opgaverne i udviklingskonsulentaftale med DIF er ændret
således at uddannelse og foreningsudvikling ved får 45 %. TS afslutter snarest, så
aftale kan starte 1. januar 2016.
ISSF/ESC/FITASC/ICTSF
ISSF har meddelt at der ved Asian Championship ikke opnås kvotaplads og Kuwait
er suspenderet pga af manglende indrejsetilladelse for den teknisk delegerede fra
ISSF.
Mødet slut kl. 22.00
For referatet _________________________
Tommy Sørensen
Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 30.
november betragtes det som godkendt til udsendelse.
Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision.

Lagt op 1.december 2015
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