FORMANDEN
11. februar 2022
JHa/LGB
Unionsstyrelsen

Referat af Unionsstyrelsesmøde fredag d. 11. februar kl. 15:00
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Tilstede:
Afbud:
Fra administration:
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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) – suppleant
Jarl Venneberg Jakobsen (JVJ) – punkt 3, Christina Flindt – punkt 4 og 5, Lars
Green Bach (LGB)
Rikke Rønholt Albertsen, DIF Bestyrelse – punkt 2
Lars Green Bach

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Skydesporten i Danmark og samspillet med Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Beslutning
UNSTY gav Rikke Rønholt Albertsen en introduktion til skydesporten i Danmark, og drøftede områder
for samspil mellem DIF og DSkyU, samt fælles idrætspolitiske emner og udfordringer. Herunder:
• Skydesportens historie.
• Baggrund og formål med en ny organisering i Skydesport Danmark.
• Strategiaftalen med DIF – Spor 1-5, og samspillet med DIF.
• Fælles uddannelseshus med DGI-skydning.
• Sikkerheden og hvordan skydesporten kan tale ind samfundsdebatten.
• Udfordringer med våbenlovgivningen og -bekendtgørelsen og Justitsministeriets
våbendialogforum.
• Udfordringer med skydeinstruktøruddannelsen inden for flugtskydning.
• EU er på trapperne med et regulativ imod anvendelse af bly på udendørs skydebaner.
• Den generelle politiske interessevaretagelse af skydesporten.

3. Code of Conduct / værdisæt og Good Governance (bilag 3a..3c)
Beslutning
UNSTY drøftede fokusområder og den videre proces for UNSTY’s arbejde med Code of Conduct og
Good Governance med afsæt i oplæg fra JVJ.
UNSTY besluttede at arbejde videre med afsæt i det allerede udarbejdede materiale fra de første
drøftelser i 2018 og 2019 ved en workshop senere på året (inden sommeren).

4. Økonomistatus Q4 2021 (bilag 4)
Beslutning
UNSTY tog orienteringen til efterretning, og traf beslutning om, at UNSTY i forbindelse med behandling
af årsregnskabet på UNSTY-mødet den 23. februar vil træffe beslutning om en overordnet ramme for
indsatser og aktiviteter i 2022, der kan finansieres af midler fra egenkapitalen.
Støtteforeningen drøftet.
LGB drøfter eventuelle løsningsmuligheder i forhold til ændringer i 2021 indbetalingerne med Unionens
interne revisorer.

5. Personlige blyhaglstilladelser – flugt (bilag 5a..5c)
Beslutning
UNSTY drøftede begrebet ”aktiv skydende” som forudsætning for at kunne modtage en personlig
blyhaglstilladelse i flugt.
UNSTY definerede på den baggrund ”aktiv skydende” som:
• landsholdsskytter,
• skytter der deltager i Team Danmark støttet projekt, eller
• skytter, der har minimum seks stævneresultater på ranglisten (nationalt eller internationalt)
indenfor de seneste 12 måneder, hvoraf minimum et af resultaterne er fra et DM.
Derudover besluttede UNSTY, at det skal præciseres på blanketten til ansøgning om en personlig
blyhaglstilladelse, at man med en tilladelse skal være indforstået med, at tilladelsen er personlig, at
blyhagl ikke kan udleveres til andre, og at de kun må anvendes på skydebaner med en
blyhaglsdispensation fra myndighederne.

6. Sag mellem Vestegnens Sortkrudtsskytter og Forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger (bilag
6a..6b)
Beslutning
UNSTY tog orienteringen til efterretning. Samtidig støtter UNSTY, at der via DIF gøres endnu et forsøg
på at opnå en mindelige løsning på uoverensstemmelsen, der lever op til Unionens ansvar for en høj
grad af sikkerhed i skydesporten.

7. Logo for Skydesport Danmark (bilag 7a..7b)
Beslutning
UNSTY drøftede de forskellige udkast til et logo for Skydesport Danmark. Der arbejdes videre med det
fremsendte udkast på baggrund af de kommentarer, UNSTY havde.

8. Repræsentantskabsmøde 20. marts 2022 (bilag 8a..8b)
Beslutning
UNSTY drøftede repræsentantskabsmødet og gennemgik skitse for afvikling af mødet inkl. diverse
opgaver. Herunder traf UNSTY beslutning om tildeling af Dansk Skytte Unions æresbevisninger.

9. UNSTY-ansvarlig for samarbejdet med Parasport Danmark (bilag 9).
Beslutning
AKJ udpeges til styregruppen for samarbejdet med Parasport Danmark.

10. Evt.
Intet at berette.

