Forretningsorden for skydeudvalget 2018

Forretningsorden, DGI Storkøbenhavn
Denne forretningsorden gælder for Skydeudvalget i DGI Storkøbenhavn.
Formål
I henhold til forretningsordenen for idrætsudvalg med valgt udvalg i DGI Storkøbenhavn, varetager Skydeudvalget opgaver med skydning som aktivitet og har
kontakt til medlemsforeninger i DGI Storkøbenhavn med skydning som aktivitet
(herefter foreninger/foreningerne).
Skydeudvalget arbejder i overensstemmelse med DGI Storkøbenhavns strategi
og formål. Herunder bidrager skydeudvalget til aktivitets- og medlemsudvikling i
medlemsforeningerne. Konkrete overordnede målsætninger er beskrevet i fusionsaftalen gældende pr. 1. januar 2014.
Organisering
Skydeudvalget består af fire medlemmer, som vælges på det årlige idrætsmøde
jf. dagsorden for idrætsmødet nedenfor.
I udvalget indgår ligeledes skyttekonsulenten med henblik på strategiske drøftelser og tilrettelæggelse af aktivitet for indfrielse af målsætninger.
Idrætsmøde
Skydeudvalget afholder hvert år idrætsmøde inden generalforsamlingen i DGI
Storkøbenhavn.
Idrætsmødet består af repræsentanter for foreningerne. Foreninger med op til 50
medlemmer, der dyrker skydning, har to repræsentanter, foreninger med 51-100
medlemmer, der dyrker skydning, har tre repræsentanter og så fremdeles.
En forening kan dog højst have otte repræsentanter.
Repræsentanter skal være fyldt 16 år. Kun fremmødte repræsentanter samt
medlemmer af skydeudvalget har stemmeret, og der kan ikke stemmes i henhold
til fuldmagt. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning afholdes efter dirigentens beslutning eller hvis skydeudvalget
eller mere end fem medlemsforeninger fremsætter ønske herom.
Skydeudvalget sørger for, at der udarbejdes referat, der som minimum indeholder trufne beslutninger og foretagne valg. Referatet tilsendes foreningerne pr.
mail.
Idrætsmødet indkaldes med fire ugers varsel. Eventuelle forslag fra foreningerne
skal være modtaget i DGI Storkøbenhavn tre uger før mødet. Endelig dagsorden,
regnskab for den særskilte pulje, der er øremærket til skydeaktiviteter inden for
rammerne af den vedtagne strategi for skydning i DGI Storkøbenhavn samt
eventuelle modtagne forslag, tilsendes foreningerne senest 14 dage før idrætsmødets afholdelse.
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Dagsorden for idrætsmødet for skydning indeholder følgende punkter
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
Skydeudvalget aflægger beretning
Godkendelse af regnskab for den særlige pulje øremærket skydeaktiviteter
Behandling af forslag fremsat af skydeudvalget eller af en eller flere foreninger under DGI Storkøbenhavn med skydning som aktivitet
Fremlæggelse af budget for den særlige pulje øremærket skydeaktiviteter
Orientering om DGI Skydning, DGI Storkøbenhavns budget for indeværende
år
Valg til skydeudvalget:
a. I lige år vælges:
- Formand
- Formand for pistoludvalg
b. I ulige år vælges:
- Formand for riffeludvalg
- Formand for it og administrative forhold
c. Valg af næstformand blandt skydeudvalgets medlemmer
d. Valg af suppleant(er) til skydeudvalget
Eventuelt

Skydeudvalget
Skydeudvalget fastsætter rammerne for sit virke og afgør anliggender inden for
rammerne af DGI Storkøbenhavns retningslinjer og strategi; jf. fusionsaftalen pr.
1. januar 2014.
Skydeudvalget kan nedsætte underudvalg til gennemførelse af løbende aktiviteter eller projekter af kortere varighed.
Skydeudvalget udpeger en repræsentant fra udvalget til at indtræde i bestyrelsen
jf. § 9 i DGI Storkøbenhavns vedtægter.
Vedtagelser i skydeudvalget kræver, at mindst halvdelen af de tilstedeværende
medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er skydeudvalgsformandens stemme afgørende.
Skydeudvalget holder møder efter behov og fordeler her ansvarsområder og konkrete opgaver, herunder:
- opsøgende indsatser målrettet klubberne,
- opfølgning og opbakning til foreninger, som deltager i klubudvikling,
- organisering af konkrete kampagneindsatser – f.eks. op til events og i forbindelse med indsatsområder
Der afholdes et årligt strategimøde, hvor indsatser og fokusområder planlægges.
Vedtaget af DGI Storkøbenhavns Bestyrelse d. 12. april 2018
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