Dansk Atletik Forbund * Lov udvalget

Forslag til ( X)Årsmøde / Konference ( ) Ungdom – ( ) Senior – ( )Veteran

Vedrørende:

Klub:

Forslag nr.: 1
Udfyldes af Lov Udvalget
Forslagsstiller:
DAFs bestyrelse
§ / Bestemmelse i dag:
4.4
Til varetagelse af DAF's decentrale aktiviteter, primært på breddeområdet, inddeles forbundets
medlemsklubber i et antal regioner efter retningslinjer fastsat af DAF's Årsmøde.
Nyt Forslag:
Udgår
Motivering:
Regionerne arbejder i dag primært med ungdomsaktiviteter, ofte knyttet til konkurrencer.
Vi foreslår, at paragraffen udgår, at regionernes økonomiske budget fastholdes, og at der åbnes op for at
såvel regioner som grupper af foreninger og enkelte foreninger kan søge om disse. Bestyrelsen vil ved
årsmødet orientere om, hvad midlerne er brugt til, samt hvor mange midler der blev søgt om i alt.

Evt. bemærkninger fra LU udvalg:

Hvis forslaget vedtages bør bestyrelsen udarbejde en procedure for hvordan regioner og grupper
af foreninger og enkelte foreninger kan søge om økonomiske midler.

Der må kun være et forslag pr side.
Lov Udvalget 2011-09-20,sj
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Forslag til ( X)Årsmøde / Konference ( ) Ungdom – ( ) Senior – ( )Veteran

Vedrørende:

Klub:

Forslag nr.: 2
Udfyldes af Lov Udvalget
Forslagsstiller:
DAFs bestyrelse
§ / Bestemmelse i dag:
7.1
Udmeldelse af DAF skal ske skriftligt med 30 dages varsel til udgangen af året, og det er desuden en
forudsætning, at klubben har betalt kontingent for hele året og ikke på anden måde har gæld til forbundet.
Udmeldelsen er først gyldig, når den er bekræftet skriftligt af DAF.
Nyt Forslag:
Udmeldelse af DAF skal ske skriftligt med 30 dages varsel til udgangen af året til DAFs administration, og
det er desuden en forudsætning, at klubben har betalt kontingent for hele året og ikke på anden måde har
gæld til forbundet. Udmeldelsen er først gyldig, når den er bekræftet skriftligt af DAF.
Motivering:
Administrativt gør det ingen forskel at gøre det muligt at melde sig ud øjeblikkeligt, idet vi samtidig indfører
administrativ praksis om medlemsregistrering for indeværende år ved udmeldelse.
Evt. bemærkninger fra LU udvalg:

Der må kun være et forslag pr side.
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Forslag til ( X)Årsmøde / Konference ( ) Ungdom – ( ) Senior – ( )Veteran

Vedrørende:

Klub:

Forslag nr.: 3
Udfyldes af Lov Udvalget
Forslagsstiller:
DAFs bestyrelse
§ / Bestemmelse i dag:
11.3
Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv.
offentliggøres på DAF's hjemmeside og sendes til klubbernes e-mail adresser senest 14 dage inden
årsmødets afholdelse.
Nyt Forslag:
Endelig dagsorden samt mødemateriale indeholdende beretninger, regnskab, budgetter, forslag mv.
offentliggøres på DAF's hjemmeside og sendes til klubbernes e-mail adresser senest 14 dage tre uger inden
årsmødets afholdelse.
Motivering:
Med nuværende regel har DAFs foreninger ikke mulighed for at se det endelige materiale til årsmødet
inden der er tilmeldingsfrist.
Evt. bemærkninger fra LU udvalg:
Hvis forslaget vedtages skal der ske konsekvensrettelser fsva konferencerne i de tilsvarende bestemmelser:
12.12.6 og 12.12.14, 13.4.7 og 13.4.14 samt 14.9.8 og 14.9.17, fordi ”forslag” også vedrører forslag til
behandling på de tre konferencer.

Der må kun være et forslag pr side.
Lov Udvalget 2011-09-20,sj
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Forslag til ( X)Årsmøde / Konference ( ) Ungdom – ( ) Senior – ( )Veteran

Vedrørende:

Klub:

Forslag nr.: 4
Udfyldes af Lov Udvalget
Forslagsstiller:
DAFs bestyrelse
§ / Bestemmelse i dag:
15.1
Bestyrelsens opgaver er at gennemføre årsmødets beslutninger samt:
• at forestå forbundets daglige ledelse,
• at tage stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokol til forelæggelse for årsmødet,
• at vedtage budgettet senest 1. december for det følgende år efter indstilling fra økonomiudvalget,
• at virke for at skabe nye og alternative indtægtskilder for DAF's aktiviteter,
• at virke for at medlemsklubberne overholder DAF's love og bestemmelser,
• at ansætte og afskedige direktør / personale,
• at nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af særlige opgaver,
• at varetage ansvaret for de politikområder, hvortil der ikke er knyttet politikansvarlige fagudvalg,
• at fastsætte mål for direktøren / administrationen,
• at godkende danske senior- og juniorrekorder efter indstilling fra rekord- og statistikudvalget,
• at sikre forbundets uddannelsesvirksomhed.
Nyt Forslag:
Bestyrelsens opgaver er at gennemføre årsmødets beslutninger samt:
• at forestå forbundets daglige ledelse,
• at tage stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokol til forelæggelse for årsmødet,
• at vedtage budgettet senest 1. december for det følgende år efter indstilling fra økonomiudvalget
administrationen,
• at virke for at skabe nye og alternative indtægtskilder for DAF's aktiviteter,
• at virke for at medlemsklubberne overholder DAF's love og bestemmelser,
• at ansætte og afskedige direktør / personale,
• at nedsætte midlertidige udvalg til varetagelse af særlige opgaver,
• at varetage ansvaret for de politikområder, hvortil der ikke er knyttet politikansvarlige fagudvalg,
• at fastsætte mål for direktøren / administrationen,

Der må kun være et forslag pr side.
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• at godkende danske senior- og juniorrekorder efter indstilling fra rekord- og statistikudvalget,
• at sikre forbundets uddannelsesvirksomhed.
Motivering:
Økonomiudvalget eksisterer ikke længere.
Ang. godkendelse af rekorder er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer ingen garanti for, at disse besidder
de nødvendige forudsætninger. Kompetencen bør derfor, som det tidligere var sædvane, overgå til RSU.
Evt. bemærkninger fra LU udvalg:

Hvordan vil bestyrelsen sikre, at medlemmerne af RSU har de nødvendige forudsætninger for at
godkende danske senior og juniorrekorder?

Der må kun være et forslag pr side.
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