FORRETNINGSORDEN
FOR MEDLEMS- OG
UDVIKLINGSAFDELINGEN
1.

-

Unionen har en Medlems- og Udviklingsafdeling, der varetager
klubkontakt og udviklingsopgaver.

2.
Afdelingen refererer til bestyrelsen.

3.
Afdelingen ledes af udviklingschefen.

4.
I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der dialogforum for afdelingen, hvor der er fokus på tværgående projekter.
Møde- og taleret på dialogforum har Dansk Svømmeunions
medlemsklubber, bestyrelsen og ansatte i unionen.

5.
Afdelingens har som udgangspunkt nedenstående udvalg:
Regionale aktivitetsudvalg
- Nordjylland
- Midtjylland
- Syddanmark
- Sydsjælland
- Nordsjælland
Herudover kan der nedsættes ad-hoc udvalg eller arbejdsgrupper
til varetagelse af diverse udviklingsprojekter. Disse grupper skal
som minimum inkludere én administrativ backup.

6.
Formål og sammensætning af afdelingens udvalg og arbejdsgrupper er:
- De regionale aktivitetsudvalg har til formål at sikre de
regionale breddeaktiviteter. Herunder særligt regionale
turneringer, begynderstævner, regionsmesterskaber,
netværk og temamøder.
Udvalgene udarbejder årligt en handleplan og et budget for
deres aktiviteter, der skal godkendes af udviklingschefen og
bestyrelsens repræsentanter.

Der nedsættes det nødvendige antal arbejdsgrupper i forhold
til udvikling af projekterne. Et projekt kan søges af klubber,
regionale aktivitetsudvalg eller afdelingen. Der skal forelægge
en projektbeskrivelse og et budget inden projektet kan godkendes. Der skal være fokus på projekter, der kommer flere
medlemsklubber til gavn. Herudover prioriteres projekter, der
er i samspil med unionens gældende politikker og strategier.
Projekter med væsentlig økonomisk betydning skal godkendes
og evalueres af bestyrelsen. Mindre projekter kan igangsættes
i samråd mellem udviklingschefen og bestyrelsens repræsentanter i afdelingen.

7.
Afdelingens overordnede opgaver er:
a. Kommunikere og vedligeholde relationer til Dansk
Svømmeunions medlemsklubber.
b. Samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Herunder vedligeholdelse og udvikling af udviklingsprojekter
og udviklingskonsulentaftalen.
c. Drift af tilbagevendende aktiviteter som AquaCamp,
Den Store Svømmedag, Aqua Konferencen, AquaSchool,
åbent vand-aktiviteter og TrygFonden Christiansborg Rundt.
d. At sikre samarbejdet med de regionale aktivitetsudvalg.
Herunder særligt den regionale netværksdannelse og
muligheden for sparring mellem klubberne til regionale
temamøder.
e. Sikre den røde tråd i talentudviklingen i samarbejde med
Sportsafdelingen.
f. Udvikling og drift af et antal større projekter årligt.
g. Vedligeholdelse og drift af Dansk Svømmeunions AquaChamp
mærkesystem.
h. Faglig ansvarlig for instruktøruddannelserne samt ansvarlig
for regional markedsføring af unionens kurser.
i. Vedligeholde dommersystem til bassinlivredning.
j. Bistå klubberne i spørgsmål omkring vandtid og faciliteter.
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