
Udspringssektionen 
Forretningsorden 
 

1. Sektionens formål 
Udspringssektionen formål er at skabe muligheder for at alle kan dyrke udspring på det 
plan den enkelte ønsker det.  

2. Beføjelser og referencer  
Udspringssektionen er et underudvalg under Dansk Svømmeunions (SVØM) bestyrelse og 
er underlagt de beslutninger som SVØMs bestyrelse træffer. 
Sektionen er forpligtet til at arbejde loyalt og konstruktivt efter de retningslinier som SVØM 
har vedtaget. 

3. Områdemøde 
Der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned et områdemøde efter 
bestemmelserne i SVØMs vedtægter §§ 15 og 16. 
 
Mødet placeres i forbindelse med SVØMs generalforsamling. 
 
Dagsorden for områdemødet: 

1. Valg af dirigent 
2. Springsektionens beretning 
3. Drøftelse af målsætnings- og handleplan 
4. Orientering om sektionens regnskab og budget 
5. Behandling af indkommende forslag 
6. Øvrige emner til drøftelse 
7. Valg af sektionsleder (kun ulige år) 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionen 
9. Eventuelt 

 
Forslag til behandling på områdemødet skal være SVØM i hænde i henhold til SVØMs 
retningslinjer.  
 
Forslag til personvalg, jævnfør dagsordnens punkt 7 og 8, skal være SVØM i hænde 
seneste 14 dage før generalforsamlingen. Ved vakance kan opstilles kandidater på mødet.  
 
Indkaldelse til områdemødet, endelig dagsorden med eventuelle bilag, herunder regnskab, 
budget, og eventuelle indkomne forslag og oversigt over valgene på områdemødet, 
udsendes til foreningerne i henhold til SVØMs retningslinjer.  
 
Møde- og taleret på områdemødet har bestyrelsen, sektionsledelsen, og enhver forening, 
der er ordinært medlem af SVØM. 
 
Foreninger der har haft udspringssektionens aktivitet på programmet, har stemmeret med 
hver en stemme. 
 



De i sektions valgte medlemmer har hver en stemme.  
 
Ved stemmelighed er sektionslederen stemme afgørende. 
 
Områdemødet kan beslutte en udvidelse af stemmetallet. 
 
Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF 
indenfor den fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til Dansk 
Svømmeunionen. 
 
Ingen kan afgive stemme for en anden forening. 
 
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. 

4. Sektionens sammensætning 
Sektionsledelsen består af 
 

• Sektionsleder. Vælges i ulige år. 
• 2 medlemmer. Vælges i lige år. 
• 2 medlemmer. Vælges i ulige år.  

 
Medlemmer af udspringssektionen kan ikke samtidig være indvalgt i SVØMs bestyrelse 
eller i en anden sektionsledelse. 
 
Alle medlemmer af sektion ledelsen vælges for en 2-årig periode.  
 
Områdemødet træffer beslutning om en eventuel udvidelse i antallet af medlemmer i 
sektionsledelsen. 
 
Sektionen fastsætter regler for det daglige virke, arbejdsopgaver og arbejdsfordeling.  
 
Udspringssektionslederen er leder af udspringssektionen.  
Vedkommen er ansvarlig overfor bestyrelsen for udarbejdelse af regnskab og budget samt 
målsætnings- og handleplaner for hele sektionens virkeområder.  
 
Sektionens ledelse er overfor bestyrelsen ansvarlig for varetagelse af sektionens 
arbejdsopgaver. 

5. Arbejdsopgave 
Sektionen har bl.a. følgende arbejdsopgaver: 
 

• Udarbejdelse af regler for/og afvikling af mesterskaber, stævner m.m. for alle 
niveauer.  

• Udtage landshold m.v. efter fastlagte kriterier. Herunder udtage deltagere til 
internationale mesterskaber efter kriterier godkendt af bestyrelsen.  



• Tilbyde kurser i udspring. 
• Deltage i markedsføringen af kurser m.v., der vedrører sektionen. 
• Samarbejde med andre organisationer (nationale og internationale) indenfor 

sektionens virkeområde. 
• Udarbejde budget. 
• Udarbejde regnskab sammen med unionskontoret.  
• Udarbejde målsætnings- og handleplan. 
• Opdatering af disciplinanalyse min. hvert 2. år.   

 
Der kan nedsættes ad hoc udvalg efter behov.  

6. Økonomi 
Bestyrelsen tildeler sektionen et rammebeløb til årets aktiviteter. Derudover har sektionen 
mulighed for at ansøge om midler til udviklings- og landsholdsarbejde.  
Sektionen skal på baggrund heraf udarbejde et budget med deltaljeret angivelse af alle 
indtægter og udgifter til orientering for bestyrelse og områdemødet.  
 
Bestyrelsen skal have orientering om væsentlige ændringer i budgettet i løbet af et 
regnskabsår.  
 
 
 
 


