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Forretningsorden 
 
1. Livredningssektionen er et underudvalg under Dansk Svømmeunion (SVØM), hvis love, 
bestemmelser og beslutninger sektionen er underlagt og loyalt arbejder efter, og hvis 
målsætninger sektionen skal bestræbe sig på at opfylde. 
 
2. Den overordnede målsætning for livredningssektionens arbejde er: 

•  at skabe grobund for konkurrencelivredningskultur i Danmark. 

• at afvikle aktiviteter for alle aldersgrupper indenfor konkurrencelivredning og 
generel livredning. 

• at der i al svømmeundervisning og svømmeinstruktøruddannelse indgår 
bjærgnings- og livredningsøvelser.   

• at arbejde for at skabe bred forståelse i befolkningen og hos myndigheder for 
vigtigheden af indlæring af færdigheder i svømning og livredning. 

 
3. Der afholdes et årligt områdemøde for livredning. Mødet placeres i tilknytning til SVØMs 
årlige generalforsamling.  
 
Dagsorden for områdemødet er: 
1. Valg af dirigent 
2. Livredningssektionens beretning 
3. Drøftelse af målsætnings- og handleplan for sektionen 
4. Orientering om sektionens regnskab og budget 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Øvrige emner til drøftelse 
7. Valg af sektionsleder 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse 
9. Eventuelt” 
 
§ 4 og 10 i SVØMs vedtægter fastsætter i øvrigt reglerne for dette møde:   
 

• § 4 i forhold til forslag og personvalg, samt offentliggørelse af disse.  

• § 10.4 om møde og taleret på områdemødet. 
• § 10.5, 10.6 og 4.3 vedrørende stemmeret.  

 
Ingen foreningsrepræsentant kan stemme ved fuldmagt - kun personligt fremmøde fra en 
forening giver adgang til at afgive sin stemme på områdemødet. 
 
Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede med 
almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot 1 stemmeberettiget 
anmoder derom. 
 
4. Sektionen består af: 
a. Sektionsleder, der vælges af områdemødet for to år vælges kun i lige år.  
b. To medlemmer, der vælges af områdemødet for to år, vælges kun i ulige år.  
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c. Tre medlemmer, der vælges af områdemødet for et år af gangen. 
 
Områdemødet kan beslutte, at sektionen udvides med det nødvendige antal medlemmer, 
der for eksempel skal varetage specielle opgaver. Disse medlemmer vælges for et år af 
gangen, dog uden stemmeret i sektionen.  
 
I tilfælde af afstemninger i sektionen er sektionslederens stemme afgørende. I tilfælde, 
hvor sektionslederen ikke er tilstede har bestyrelsens repræsentant den afgørende 
stemme.  
 
Der er mødepligt til sektionsmøder. Såfremt et medlem udebliver fra tre møder, kan 
sektionen beslutte at erstatte medlemmet. Beslutningen skal træffes med kvalificeret flertal 
(3/4 deles flertal) mellem sektionens øvrige medlemmer.  
 
Såfremt valgte medlemmer trækker sig fra sektionen i utide, kan sektionen til enhver tid 
supplere sig selv.  
 
Såfremt sektionslederen forlader sektionen i utide, overtages ledelsen af bestyrelsens 
repræsentant frem til følgende sektionsmøde, hvor der kan træffes beslutning om en 
permanent løsning.  
 
Sektionen kan i øvrigt nedsætte adhoc-udvalg efter behov.  
 
5. Livredningssektionen vedtager på det første sektionsmøde efter områdemøde et 
årshjul, der beskriver det kommende års aktiviteter. 
 
 
 
     Livredningssektionen 
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