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Forslag til ændring af vedtægter for Dansk Svømmeunion vedr. Sportsafdelingens områdemøde 
 

Eksisterende vedtægter for Dansk Svømmeunion (§10) Ændringsforslag 

§10. Sportsafdelingen 
 

10.1. Unionen har en sportsafdeling der varetager national og international 

konkurrencesvømning 

 

10.2. I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der områdemøde 

indenfor afdelingen. Områdemødet for afdelingen afholdes tidsmæssigt 

samtidigt med disciplinudvalgenes dialogmøder. 

 

 

10.3. Dagsorden for områdemødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Sportschefens årsberetning 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen 

4. Orientering om afdelingens økonomi 

5. Valg af udvalgsmedlemmer 

6. Eventuelt 

 

 

10.4. Møde- og taleret på områdemøderne har bestyrelsen, afdelingens ansatte 

samt medlemmer, af enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen. 

Pressen har adgang til områdemødet. 

 

 

 

§10. Sportsafdelingen 
 

10.1. Unionen har en sportsafdeling der varetager national og international 

konkurrencesvømning 

 

10.2. I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der 

svømmesportens dialogmøde hvor der er fokus på Sportsafdelingens 

ansvars- og kompetenceområde. Dialogmødet afholdes tidsmæssigt 

samtidigt med disciplinudvalgenes dialogmøder. 

 

10.3. Dagsorden for svømmesportens dialogmøde skal mindst indeholde 

følgende punkter: 

 

1. Valg af mødeleder 

2. Valg af udvalgsmedlemmer 

3. Drøftelse af emner der relaterer sig til sportsafdelingens ansvars- og 

kompetenceområde. Herunder mål, aktiviteter og økonomi samt 

drøftelse af indsendte forslag fra foreninger. 

4. Eventuelt 

 

10.4. Møde- og taleret på svømmesportens dialogmøde har bestyrelsen, 

afdelingens ansatte samt medlemmer, af enhver forening, der er ordinært 

medlem af Unionen. Pressen har adgang til svømmesportens dialogmøde. 
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10.5. Foreninger, der har haft afdelingens aktivitet på programmet indenfor det 

sidste kalenderår, har stemmeret på områdemødet med 1 stemme hver. 

 

 

10.6. På områdemødet kan drøftes sportschefens beretning samt målsætninger 

og handleplaner og indholdet i de arrangementer, der tilbydes 

foreningerne (turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og 

stævneaktiviteter m.v.). 

 

 

 

 

 

10.7. Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved 

almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5 % af 

områdemødets tilstedeværende stemmer kræver dette, ved personvalg, 

hvor der er mere end én kandidat, samt i øvrigt når dirigenten beslutter det. 

 

10.8. Afdelingens ledelse består af sportschefen. 

 

10.9. Afdelingen fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af 

bestyrelsen. 

 

10.10. Afdelingen kan etablere underudvalg. 

 

10.11.  Afdelingen er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af 

afdelingens arbejdsopgaver. 

10.5. Foreninger, der har haft afdelingens aktivitet på programmet indenfor det 

sidste kalenderår, har stemmeret på svømmesportens dialogmøde med 1 

stemme hver. 

 

10.6. På svømmesportens dialogmøde kan drøftes forslag indsendt af 

foreninger, sportsafdelingens strategi og økonomi samt målsætninger og 

handleplaner og indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne 

(turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og 

stævneaktiviteter m.v.).  

 

10.7. Forslag til drøftelse på svømmesportens dialogmøde skal være 

sportsafdelingen i hænde senest 10 uger før svømningens sportsforum. 

 

10.8. Skriftlig afstemning gennemføres ved personvalg, hvor der er mere end én 

kandidat, samt i øvrigt når mødelederen beslutter det. 

 
 
 

10.9. Afdelingens ledelse består af sportschefen. 

 

10.10. Afdelingen fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af 

bestyrelsen. 

 

10.11. Afdelingen kan etablere underudvalg. 

 

10.12.  Afdelingen er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af 

afdelingens arbejdsopgaver. 

 


