FORMANDEN
12. januar 2022
JHa/LGB
Unionsstyrelsen

Referat af Unionsstyrelsesmøde onsdag d. 12. januar kl. 19:00-21:15 på Microsoft Teams
Tilstede:

Afbud:
Fra administration:
Inviterede:
Referent:

John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (Emo), Anders Sode (ASo), Jens Møllenberg
(JMø), Paul Erik Sørensen (PES), Anette K. Jensen (AKJ), Kit Nørholm Koch
(KNK), Camilla Schriver (CS).
Mathias Bjerring Knudsen (MBK) – punkt 2, Lars Green Bach (LGB)
Lars Green Bach

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Strategiaftaler med DIF
2.1. Statusrapport 2021 (bilag 2.1a..2.1c)
UNSTY skal orienteres om statusrapporterne for strategispor i 2021.
MBK gennemgik statusrapporterne.
UNSTY tager orienteringen til efterretning.
2.2. Justeringer af strategisporene i ny strategiaftale for perioden 2022-2025 (bilag 2.2a..2.2g).
UNSTY skal orienteres om de justeringer der er fortaget af strategisporene på baggrund af den
endelige støttebevilling fra DIF.
MBK gennemgik strategisporene. Herunder blev det drøftet, hvordan vi kan sikre, at mål og
indsatser er tilstrækkelig konkrete og operative, samt tydelig kommunikation heraf til omverden.
UNSTY tager orienteringen til efterretning.
3. Sag mellem Vestegnens Sortkrudtsskytter (VSS) og Forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger
(DSS) (bilag 3a..3b)
UNSTY skal orienteres om seneste status på den verserende sag.
JHa og LGB orienterede om status på den verserende sag. Herunder, at forbundsbestyrelsen i DSS har
indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 6. februar 2022 for behandling af spørgsmålet om
ekskursion af VSS.
UNSTY tager orienteringen til efterretning.
4. Landsholdsarbejdet i flugtskydning (bilag 4)
UNSTY skal orienteres om seneste status på den fremførte kritik af landsholdsarbejdet i flugtskydning.
LGB orienterede om den seneste status på den fremførte kritik i forlængelse af mødet i Bryndum
Forsamlingshus 14. december 2021. Herunder status på dialogen mellem parterne.
UNSTY tager orienteringen til efterretning.

5. Økonomi
5.1. Budget 2022 (bilag 5.1)
UNSTY skal andenbehandle og godkende budget for 2022.
LGB gennemgik udkast til budget for 2022.
UNSTY godkender budget for 2022.
UNSTY godkender samtidig at disponere fra egenkapitalen til forslåede indsatser og aktiviteter.
5.2. Seneste status (bilag 5.2)
UNSTY skal orienteres om seneste økonomistatus for 2021.
LGB orienterede om den foreløbige status pr. 31. december 2021.
Der udestår fortsat en del bogføring vedr. 2021 samt omkonteringer mellem udgifter og hensatte
beløb, samt en opgørelse af afskrivninger. Men pt. forventes et overskud på det samlede
regnskab.
UNSTY tager orienteringen til efterretning.
5.3. Plan for færdiggørelse og regnskab for 2021 (bilag 5.3)
UNSTY skal orienteres om processen for regnskab for 2021.
UNSTY’s godkendelse af årsregnskab er indarbejdet i tematisk årshjul (punkt 10).
UNSTY tager orienteringen til efterretning.
6. Skydesport Danmark
6.1. Vedtægter (bilag 6.1)
UNSTY skal behandle og godkende det endelige udkast til vedtægter for Skydesport Danmark
ASo gennemgik status på processen for udarbejdelse af vedtægter for Skydesport Danmark.
UNSTY godkender vedtægterne med følgende tilføjelser:
• Der tilføjes forkvinde/næstforkvinde under personvalg (§11 og §12)
• Der tilføjes eksplicit, at det skal være muligt at afholde årsmødet digitalt under særlige
omstændigheder.
6.2. Lovregulativer (bilag 6.2a..6.2b)
UNSTY skal behandle og godkende det endelige udkast til lovregulativer for Skydesport Danmark
ASo gennemgik status på processen for udarbejdelse af loveregulativer for Skydesport Danmark.
Spørgsmål om aktivitetskomiteernes formål og ansvarsområde blev drøftet.
Lovregulativerne og deres ordlyd er gennemgået og godkendt at DIF, så der er sammenhæng i
formalia mellem vedtægternes og lovregulativernes ordlyd.
UNSTY godkender lovregulativerne.
7. Ny skydedisciplin i DSkyU (Bilag 7)
UNSTY skal behandle ansøgning fra Dynamisk Sektion om godkendelse af PRS (Precision Rifle Shooting)
som selvstændig disciplin.
PES orienterede om dialogen med Dynamisk Sektion om PRS som selvstændig disciplin.
UNSTY godkender ny skydedisciplin under forudsætning af at DSkyU kan blive optaget i det
internationale forbund.
LGB sørger for, at DSkyU retter henvendelse til det internationale forbund om medlemskab.

8. Skydeidrættens Venner (bilag 8)
UNSTY skal behandle henvendelse fra Skydeidrættens Venner.
JHa orienterede om baggrunden for henvendelse fra Skydeidrættens Venner (SIV).
JHa indkalder SIV til et møde med hensyn til at indgå en ny aftale om samarbejde.
9. Æresbevisninger (bilag 9)
UNSTY skal drøfte og træffe beslutninger om uddeling af æresbevisninger.
UNSTY drøftede hædringer og uddeling af priser og øvrige anerkendelser i forbindelse med årets
repræsentantskabsmøde.
ASo tilbyder at bidrage til arbejdet med at indhente kandidater til æresbevisningerne.
10. Tematisk årshjul for 2022-23 (Bilag 10a..10b)
UNSTY skal drøfte og beslutte tematiske årshjul for UNSTY for 2022-23.
LGB orienterede om årshjulet der er udarbejdet med udgangspunkt i UNSTY’s drøftelser på mødet i
Korsør 19. november 2021.
UNSTY godkender det tematiske årshjul.
11. Evt.
JH foreslår, at UNSTY udpeger en i bestyrelsen, som er ansvarlig for støtteforeningen.
KK tilbyder at væres UNSTY’s ansvarlige for støtteforeningen.
LGB orienterede om aktuelle drøftelser om idrætspolitik med det politiske niveau på Christiansborg.

