
FORRETNINGSORDEN  
FOR SYNKROSEKTIONEN 
1.
Sektionens formål er at skabe mulighed for, at alle kan dyrke 
synkrosvømning på det plan, som hver enkelt ønsker. Sektionen 
har til formål at udbrede kendskabet og udøvelsen af synkro
svømning i Danmark. 

2.
Synkrosektionen er et udvalg under Dansk Svømmeunions  
bestyrelse og er underlagt de beslutninger, som Dansk Svømme
unions bestyrelse træffer.
Sektionen er forpligtet til at arbejde loyalt og konstruktivt efter 
de retningslinier, som Dansk Svømmeunion har vedtaget.

3.
Der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned et 
områdemøde efter bestemmelserne i Dansk Svømmeunions 
vedtægter § 10.

Mødet skal placeres i forbindelse med Dansk Svømmeunions 
generalforsamling.

Dagsorden for områdemødet er:
1. Valg af dirigent 
2.  Sektionslederens beretning 
3.  Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen 
4.  Orientering om sektionens økonomi 
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Øvrige emner til drøftelse 
7.  Valg af sektionsleder 
8.  Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 
9.  Eventuelt

Forslag til behandling på områdemødet skal være Dansk  
Svømmeunion i hænde senest 10 uger før generalforsamlingen. 

Forslag til personvalg, jævnfør § 4.11 i vedtægterne, skal være 
Dansk Svømmeunion i hænde senest 14 dage før generalfor
samlingen. Ved vakance kan opstilles kandidater på mødet. Ind
kaldelse til områdemødet udsendes senest 15. december året før.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag  herunder regnskab, 
budget og eventuelt indkomne forslag  udsendes til foreningerne 
senest 28 dage før mødet.

Endelig oversigt over valgene på områdemødet offentliggøres på 
unionens hjemmeside kort efter fristens udløb.

Møde og taleret på områdemødet har bestyrelsen, sektions
ledelsen, de nedsatte underudvalg og enhver forening, der er 
ordinært medlem af Dansk Svømmeunion.

Stemmeret på områdemødet har sektionsledelsen og de  
for eninger, der har haft Synkrosektionens aktiviteter på  
programmet inden for det seneste kalenderår med 1 stemme  
hver. Hver deltager på områdemødet har dog kun en stemme.
Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet 
medlemstallet til DIF inden for den fastsatte indberetningsfrist, 
og som ikke er i restance til Dansk Svømmeunion.

Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden 
forening.

For at få udleveret stemmesedler skal foreningen inden om
rådemødets start skriftligt meddele, hvem der repræsenterer 
foreningen.

På områdemødet træffes beslutning om sektionens beretning 
og om strukturen og indholdet i de arrangementer, der tilbydes 
foreningerne. 

Områdemødet er Synkrosektionens højeste myndighed. Mellem 
områdemøderne har sektionsledelsen beslutningskompetence.
Områdemødet kan endvidere beslutte, at der skal opkræves en 
registreringsafgift for aktive, der deltager i sektionens arrange
menter.

Sektionsledelsen udarbejder forslag til regler for størrelse af/og 
opkrævning af registreringsafgift, der godkendes af bestyrelsen.

Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende ved 
almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt 1 
tilstedeværende stemme kræver det, og ved personvalg
hvor der er mere end 1 kandidat.
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4.
Sektionens ledelse består af:
a.  Sektionslederen, der vælges af områdemødet
b.  2 medlemmer, der vælges af områdemødet
c.  1 medlem, der vælges på områdemødet fra det tidligere  

Region Øst
d.  1 medlem, der vælges på områdemødet fra det tidligere  

Region Vest

En forening må ikke have flertal i sektionsledelsen. Det skal  
tilstræbes, at der er aktivrepræsentation i sektionsledelsen.  
Medlemmer af Synkrosektionsledelsen, der er valgt på område
mødet, kan ikke samtidig være indvalgt i Dansk Svømmeunions 
bestyrelse.

Alle medlemmer af sektionsledelsen vælges for en 2årig periode.
Sektionslederen og 1 medlem vælges på områdemødet på lige år.
1 medlem vælges på områdemødet på ulige år.

1 medlem repræsenterende øst og 1 medlem repræsenterende 
vest, som vælges på ulige år. Beslutninger i sektionen træffes ved 
almindeligt flertal.

Områdemødet træffer beslutning om en eventuel udvidelse/
indskrænkning i antallet af medlemmer i sektionsledelsen. 

Sektionen fastsætter regler for det daglige virke og fordeling af 
arbejdsopgaver.

Synkrosektionslederen er leder af Synkrosektionen.
Vedkommende er ansvarlig overfor bestyrelsen for udarbejdelse 
af regnskab og budget samt målsætnings og handleplaner for 
hele sektionens virkeområde.
Sektionsledelsen er over for bestyrelsen ansvarlig for varetagelse 
af sektionens arbejdsopgaver.

5.
Sektionen har blandt andet følgende arbejdsopgaver:
   Udarbejdelse af regler for/og afvikling af mesterskaber og 

turneringer på regions og forbundsniveau.
   Udarbejde kriterier for deltagelse i andre arrangementer.
   Udtage deltagere til internationale mesterskaber efter kriterier 

godkendt af bestyrelsen.
   Udarbejde synkrokurser.
   Deltage i markedsføring af kurser med videre, der vedrører 

sektionen.
   Vedligeholde dommersystem.
   Vedligeholde nålesystem.
   Samarbejde med andre sektioner inden for sektionens  

virkeområde.
   Udarbejde budget.
   Udarbejde regnskab.
   Udarbejde målsætnings og handleplaner.
   I samarbejde med de regionale udvalg, at stå for det opsøgende 

klubarbejde.

6.
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 
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.
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