
Forretningsorden for Vandpolosektionen 
 
Formål: 
Vandpolosektionens formål er at skabe mulighed for alle til at dyrke vandpolo på det plan, som 
hver enkelt spiller ønsker. 
 
Organisationsmæssig placering: 
Vandpolosektionen er et underudvalg under SVØM’s bestyrelse og er underlagt de 
beslutninger, som DSLF’s bestyrelse træffer. 
Sektionen er forpligtet til at arbejde loyalt og konstruktivt efter de retningslinier, som DSLF har 
vedtaget. 
 
Områdemødet: 
Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et områdemøde efter bestemmelserne i 
DSLF's vedtægter §§ 15 - 16. 
Mødet skal placeres i forbindelse med Forbundets Generalforsamling 
Dagsorden for områdemødet er: 

1. Valg af dirigent 
2. Orientering om udvidelse af taleretten eller tildeling af taleret til navngivne ikke 

automatisk taleberettigede. Herunder skal tildeling af stemmeret til ikke automatisk 
stemmerberettigede også behandles.  

3. Beretninger/status, herunder: 
a. Vandpolosektionschefens beretning 
b. Økonomiberetning/regnskab 
c. Landsholdsstatus 
d. Turneringsstatus 
e. Dommerstatus 
f. Uddannelsestatus 
g. Medlemsudvikling 

4. Drøftelse af målsætnings- og handleplan for sektionen 
5. Fremlæggelse af sektionens økonomi 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Øvrige emner til drøftelse 
8. Valg til sektionsledelsen. 
9. Valg til disciplinærudvalg. 
10. Eventuelt 

 
Forslag/tidsfrister: 
Forslag til behandling på områdemødet skal være Forbundet i hænde senest den 1. februar. 
Forslag til personvalg, jævnfør dagsordenens punkt 7 og 8 skal være Forbundet i hænde senest 
14 dage før Generalforsamlingen. 
Indkaldelse til områdemødet udsendes senest 15. december året før. 
Endelig dagsorden med eventuelle bilag - herunder regnskab, budget, eventuelt indkomne 
forslag - udsendes til foreningerne senest 28 dage før mødet. 
Endelig oversigt over valgene på områdemødet udsendes til foreningerne senest 12 dage før 
mødet. 
 
 



Stemmeret: 
Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF indenfor den 
fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til Forbundet. 
 
Foreninger der har haft deltaget i vandpolosektionens turneringer (pokalturneringer, danske, 
regionale og årgangs mesterskaber) indenfor det sidste kalenderår, har stemmeret på 
områdemødet med 1 stemme hver. 
 
Deltagere i 1. og 2. division og DM-turneringer i øvrigt tildeles 1 ekstra stemme. 
Områdemødet kan beslutte en udvidelse af stemmetallet. 
 
Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden forening. 
For at få udleveret stemmesedler skal foreningen inden områdemødets start skriftligt meddele, 
hvem der repræsenterer foreningen. 
 
Et hvert medlem af sektionsledelsen har 1 stemme, og kan ikke samtidig med ikke afvige 
stemme/stemmer for en forening. 
 
Møde og Taleret: 
Møde- og taleret på områdemøderne har, ud over de stemmeberettigede, personer, der af 
unionen eller sektionen er ansat, valgt eller udpeget til at varetage en opgave. 
Sektionsledelsen kan invitere personer og organisationer til Områdemødet. Disse har taleret 
ved Generalforsamlingen. 
 
Områdemødets indhold: 
På områdemødet træffes beslutning om sektionschefens beretning, samt om strukturen og 
indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne og deres medlemmer (mesterskaber, 
turneringer, stævneaktiviteter, fællestræninger m.m.). 
 
På områdemødet besættes posterne i sektionens ledelse, i de områdemødets nedsatte udvalg 
og evt. arbejdsgrupper. 
 
Områdemødet træffer beslutning om en eventuel udvidelse/indskrænkning i antallet af 
medlemmer i sektionsledelsen. 
 
Internationalt samarbejde kan drøftes. 
 
Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt flertal. 
Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5 % af områdemødets tilstedeværende 
stemmer kræver dette og ved personvalg, hvor der er mere end 1 kandidat. 
 
Valg: 
Alle medlemmer af sektionsledelsen vælges for en 2-årig periode. Vakante poster vælges for 
den restende periode, typisk 1 år. 
 
Sektionens ledelse består af 

1. Sektionschef 
2. 5 ordinære medlemmer 
3. Delegeret udpeget af SVØM’s bestyrelse 



 
Medlemmer af vandpolosektionsledelsen, der er valgt på områdemødet, kan ikke samtidig 
være indvalgt i DSLF’s bestyrelse eller i en anden sektionsledelse. 
 
I lige år vælges: 
Vandpolosektionschef 
2 ordinære medlemmer af sektionsledelsen 
 
I ulige år vælges: 
3 ordinære medlemmer af sektionsledelsen 
 
Fremlæggelser på områdemødet: 
Sektionsledelsen fremlægger sine planer for det daglige virke, arbejdsopgaver og 
arbejdsfordeling. Disse planer godkendes af områdemødet. 
Sektionen er øverste ansvarlig for: 
 

a. Turneringerne/Mesterskaberne 
b. Dommerne 
c. Landsholdene 
d. Uddannelse 
e. Breddearbejdet (Herunder samarbejdet med og mellem, de 5 i regionerne valgte 

breddekoordinatorer) 
 
 
Nedsatte udvalg kan udover de, fra sektionsledelsens midte konstituerede medlemmer, 
inddrage de nødvendige ressourcer udefra, efter orientering af sektionsledelsen. 
 
Ansvar: 
Sektionensledelsen er sektionens øverste myndighed mellem områdemøderne. Sektionens 
ledelse er over for Unionens bestyrelse ansvarlig for varetagelse af sektionens arbejdsopgaver. 
 
Sektionsledelsen konstituerer sig selv, og beslutter ansvars og områdefordelingen 
 
Vandpolosektionschefen er leder af vandpolosektionen. 
Vedkommende er ansvarlig overfor bestyrelsen for udarbejdelse af regnskab og budget 
samt målsætnings- og handleplaner for hele sektionens virkeområde. 
. 
Arbejdsopgaver: 
Sektionen har bl.a. følgende arbejdsopgaver. 

• Udarbejdelse af regler for/og afvikling af mesterskaber turneringer etc. 
• Udarbejde kriterier for deltagelse i andre arrangementer. 
• Udtage landshold m.v. efter fastlagte kriterier. 
• Udtage deltagere til internationale mesterskaber efter kriterier godkendt af bestyrelsen. 
• Påpege uddannelsesbehov overfor Uddannelses- & Udviklingssektionen. 
• Deltage i udvikling og markedsføring af kurser m.v., der vedrører sektionen. 
• Vedligeholde dommersystem og dommerbedømmelsessystem. 
• At der foretages uddannelse af dommere, ledere og trænere. 



• Samarbejde med andre organisationer (nationale/internationale) inden for sektionens 
virkeområde. 

• Udarbejde budget. 
• Udarbejde regnskab. 
• Udarbejde målsætnings- og handleplaner. 
• Afholde nødvendige orienterings-/planlægningsmøder med klubberne. 

 
Økonomi: 
Bestyrelsen tildeler sektionen et rammebeløb til årets aktiviteter. 
Sektionen skal på baggrund heraf udarbejde et budget med detaljeret angivelse af alle 
indtægter og udgifter til orientering for bestyrelsen og områdemødet. 
Bestyrelsen skal have orientering om væsentlige ændringer i budgettet i løbet af et 
regnskabsår. 
 
Forretningsudvalg/Andre udvalg: 
Sektionensledelsen kan udfra sin midte vælge at nedsætte et forretningsudvalg eller andre ad-
hoc udvalg. Et hvert nedsat udvalg er at regne for et driftsudvalg, som altid svarer direkte til den 
samlede sektionsledelse. Udvalgene refererer, via referater, til sektionsledelsen, der har den 
endelige beslutningskompetence. 


