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Indkaldelse til Dansk Atletik Forbunds årsmøde 2017
- alle DAF klubber inviteres med til Atletikkens Årsfest 28.-29. oktober
Bestyrelsen i Dansk Atletik Forbund håber at se DIG og dine klubkammerater til en weekend i
atletikkens tegn. Lørdag byder DAF komiteer på udviklingskonferencer om masters, senior og
ungdom. Derefter sætter vi i en fælles workshop frivilligheden i dansk atletik under lup, med
aktuelle debatemner, der optager DAF’s foreninger: Rekruttering – sådan kan det gøres! Er tiden
løbet fra ildsjælene? Hvordan ser fremtidens frivillige ud?
Lørdag aften samles vi til DAF Award, festmiddag og den årlige quiz!
Søndag afholdes DAF’s årsmøde, hvor bl.a. forbundets strategiske arbejdsplan for de næste 4 år
skal vedtages.
DIN deltagelse er vigtig, så vi sammen kan beslutte de rigtige skridt for fremtidens atletik, løb og
gang. Så husk at sætte X i kalenderen og kom og vær med!
Alle foreninger opfordres til at invitere nye og unge repræsentanter med til Atletikkens Årsfest.
Sted: FænøSund, Oddevejen 8, 5500 Middelfart https://midti.dk
Tilmelding: Senest fredag 13. oktober kl. 12:00 til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk
Betaling: Stemmeberettigede deltager gratis i årsmøde, men betaler for evt. overnatning.
Deltagerpris for lørdagens konferencer og DAF Award oplyses senere.
Program: Nærmere program for weekenden følger i DAF nyhedsbrev og hjemmeside.
Vigtige datoer
24. september
8. oktober
13. oktober kl. 12:00
15. oktober
28.-29. oktober

Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser
Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
Tilmeldingsfrist
Frist kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
Atletikkens Årsfest

Dansk Atletik Forbund
Atletik og motion

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 4326 2308
www.dansk-atletik.dk
daf@dansk-atletik.dk

Det med småt
Stemmeberettigede – er klubrepræsentanter, DAF’s bestyrelse samt komiteformænd. Pba. seneste
medlemsindberetning har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100 eller flere
aktive medlemmer kan sende to repræsentanter. Klubber, som er optaget i Dansk Atletik Forbund efter
seneste tidspunkt for medlemsindberetning, men før årsmødet, har én repræsentant.
Den stemmeberettigede råder over én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Klubber kan ved forfald sende en suppleant.
Medlemmer af DAF’s bestyrelse samt komiteformænd kan ikke samtidig være klubrepræsentanter på
årsmødet.
Har en klub ikke indsendt medlemsindberetning og/eller er i kontingentrestance, har klubbens
repræsentant(er) ikke stemmeret på årsmødet.
Øvrige deltagere – Medlemmer af DAF’s komiteer, udvalg og projektgrupper, ansatte i DAF, samt særligt
indbudte kan deltage i årsmødet uden stemmeret, men med taleret. Klubber kan også blandt deres
medlemmer tilmelde gæster uden stemmeret. Endelig kan DAF invitere gæster som tilhørere.
Forslag – Forslag vedrørende ændringer af DAF’s love og bestemmelser skal sendes til DAF kontor senest
24. September 2017.
Ret til at stille forslag har klubber, samt bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper. Ændringsforslag
skal sendes på særligt skema via dette link: http://dansk-atletik.dk/om-daf/organisation.aspx på DAF
hjemmeside. Der opfordres til at motivere forslag, henvise til tilhørsforhold (regel- eller lovparagraf) samt
klart tilkendegive, hvem der er forslagsstiller.
Personvalg – Ved personvalg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater.
Kandidater til bestyrelsesposter samt valgte komiteposter skal melde deres kandidatur til DAF kontor
senest en uge efter offentliggørelsen af årsmødematerialet. Dog kan kandidater opstille på selve dagen,
hvis der er vakante pladser, eller hvis vakance opstår på selve dagen.

Med venlig hilsen
Karsten Munkvad, formand
Dansk Atletik Forbund

