DGI Storstrømmen – Skydning

IDRÆTSKONFERENCE

Tirsdag d. 10. marts 2019 kl. 19.00
i DGI Storstrømmen
Evensølundvej 5, 3. sal, 4720 Præstø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års arbejde
6. Valg af
 Formand for 2 år – Jens Andersen - modtager genvalg
 Udvalgsmedlem for 2 år – Rene Kelberg – modtager genvalg
 Udvalgsmedlem for 2 år – Karsten Larsen – ikke på valg i 2020
 Udvalgsmedlem for 2 år – vancant (ordinært valgår 2020)
 Udvalgsmedlem airsoft/hardball for 2 år - Brian Kenneth Jørgensen – ikke på valg i
2020
 Udvalgsmedlem bueskydning for 2 år – Tomas Jensen
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
På valg er:
1. suppleant Christian Andersen
2. suppleant Peter Hansen
8. Eventuelt
Tilmelding sker online på www.dgi.dk/202023748900 senest d. 2. marts af hensyn til bestilling af forplejning.
Uddrag af DGI Storstrømmens vedtægter på næste side.

Venlig hilsen
Jens Andersen
DGI Storstrømmen Skydning
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Uddrag af DGI Storstrømmens vedtægter §13.
Stk. 1:
Til varetagelse af opgaverne i DGI Storstrømmen er et antal aktivitetsudvalg og arbejdsgrupper,
som hver især, sammen med en tilknyttet medarbejder, udgør den daglige ledelse af en idræt, og
som under ansvar over- for bestyrelsen leder idrætten på grundlag af DGI Storstrømmens vedtægter, retningslinjer og budget. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg, arbejdsgrupper og
udarbejde retningslinjer og kommissorium for disse gruppers arbejdsområder, dog afgøres nedlæggelse af aktivitetsudvalg af årsmødet.
Stk. 2
Aktivitetsudvalgene består af en formand, som skal være personlig myndig, og et antal udvalgsmedlemmer. Formanden og udvalgsmedlemmerne vælges på idrætskonferencerne for 2 år, således at
halvdelen afgår på skift. Endvidere vælges 1-2 suppleanter for 1 år. Udvalgene konstituerer sig selv
med næstformand. Afgår formanden for udvalget før valgperiodens udløb, indtræder næstformanden
i formandens sted og 1 suppleant indtræder i udvalget indtil næste idrætskonference, hvor der vælges ny formand.
Stk. 3:
Som led i fusionen med den tidligere DDS landsdel er der indgået en fusionsaftale, som giver nogle
overgangsregler gældende til udgangen af 2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg, hvis
medlemmer er valgt af skytteforeningerne. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes af udvalget
selv. Det er også intentionen, at der efter overgangsperioden skal være et skydeudvalg.
Stk. 4:
Arbejdsgrupperne består af en formand og et antal arbejdsgruppemedlemmer. Formanden kan udpeges af bestyrelsen alene eller efter indstilling fra medlemsforeningerne. Arbejdsgrupper afholder
ikke idrætskonference, men er ansvarlige for afholdelse af dialogmøder med medlemsforeningerne
efter behov.
Stk. 5:
Adgangsberettigede til idrætskonferencerne er:

• Aktivitetsudvalgsmedlemmer i den pågældende aktivitet
•

De medlemsforeninger der iht. det foregående års indberetningsskema har aktive medlemmer
i den pågældende aktivitet
DGI Storstrømmens bestyrelsesmedlemmer
Dispensation gives til nye medlemsforeninger.

Stk. 6:
Stemmeberettigede ved idrætskonferencer er:
• Medlemsforeninger i den pågældende aktivitet har hver tre stemmer
• Aktivitetsudvalgsmedlemmer i den pågældende aktivitet
Kun fremmødte er stemmeberettigede. Alle afstemninger afgøres med relativt flertal (flest stemmer). Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning. Idrætskonferencen er beslutnings- dygtig uanset antallet af fremmødte deltagere.
Stk. 7:
Valgbare er personer over 16 år (se dog stk. 2). Kun fremmødte personer, der er fyldt 16 år, har
stemmeret.
Stk. 8
Idrætskonferencer indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af meddelelse til medlemsforeningernes aktivitetsformænd i den pågældende aktivitet og ved bekendtgørelse på DGI Storstrømmens hjemmeside.
Idrætskonferencer skal afholdes før DGI Storstrømmens ordinære årsmøde, som afholdes i april måned.
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Forslag, der ønskes behandlet på en idrætskonference, skal være DGI Storstrømmens kontor i hænde
senest 14 dage før idrætskonferencen. Endelig dagsorden med bilag offentliggøres på hjemmesiden
otte dage før idrætskonferencen. Materialet er også tilgængeligt på idrætskonferencen.
Stk. 9:
Der afholdes ikke idrætskonferencer i de idrætter, hvor der ikke er et udvalg. Der indkaldes til idrætskonference, såfremt foreningerne i idrætten fremsender ønske herom.
Stk. 10:
Den ordinære idrætskonference har mindst flg. dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretninger
Indkomne forslag
Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års arbejde
Valg af:
a. Formand
b. Udvalgsmedlemmer
7. Valg af 1. suppleant og evt. 2. suppleant
8. Eventuelt
Stk. 11:
Forretningsorden for aktivitetsudvalg fastsættes af aktiviteten selv.
Stk. 12:
Aktivitetsudvalg og arbejdsgrupper fremsender mødeindkaldelser til DGI Storstrømmens kontor samt
til aktivitetens kontaktperson i bestyrelsen. Senest 2 uger efter mødet fremsendes mødereferat til DGI
Storstrømmens kontor.
Stk. 13:
Ekstraordinær idrætskonference afholdes efter udvalgets beslutning, eller når mindst 1/5 af aktivitetens medlemsforeninger skriftligt indsender begrundet begæring herom.
Stk. 14:
Bestyrelsen for DGI Storstrømmen kan indkalde til ekstraordinær idrætskonference, hvis de finder det
nødvendigt.
Stk. 15:
Ekstraordinær idrætskonference afholdes senest seks uger efter begæringens fremsættelse og indkaldes som for den ordinære idrætskonferences vedkommende.

På gensyn
DGI Storstrømmen Skydning
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