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Bilag E: Medlemmer af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 
 
Baggrund 
På Dansk Svømmeunions generalforsamling den 24. april 2021, skal der være valg til 
bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen efter følgende plan: 
Lige år vælges formanden og tre bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges den 
økonomiansvarlige og tre bestyrelsesmedlemmer. Såfremt medlemmer af bestyrelsen 
afgår uden for tur, kan der således være valg til potentielt set seks pladser i bestyrelsen. 
Dansk Svømmeunion vil gerne opfordre kandidater, der brænder for at gøre en forskel 
og få indflydelse på dansk svømning til at stille op til valg til bestyrelsen.  
Vi gør opmærksom på, at alle kandidater skal være opstillet gennem en medlemsklub, 
bestyrelsen eller et disciplinudvalg jævnfør §4.15. 
 
Om bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 
Dansk Svømmeunions bestyrelse består af en formand, en økonomiansvarlig og seks 
menige medlemmer. Bestyrelsen står i spidsen for Dansk Svømmeunions 304 
medlemsforeninger og lidt over 193.000 medlemmer. Det er bestyrelsens overordnede 
opgave at sikre dansk svømnings rammer nationalt i foreningslivet samt internationalt i 
forhold til eliteudøvere.   
 
Dansk Svømmeunion vil skabe optimale rammer for vandidræt, hvor der er plads til at 
lege, svømme og vinde. Desuden er det Dansk Svømmeunions vision at være den 
bedste idrætsorganisation i Danmark.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelsen af Dansk Svømmeunions direktør samt for 
samarbejdet på tværs i unionen. Bestyrelsen fastlægger desuden generelle regler for 
disciplinernes og afdelingernes arbejde - herunder de budgetmæssige rammer. Under 
bestyrelsen er der etableret en sportsafdeling, en kursusafdeling, en medlems- og 
udviklingsafdeling og en kystlivredningsafdeling. Bestyrelsen fastsætter efter 
forhandling med de berørte parter organisatoriske, økonomiske og faglige retningslinjer 
samt kompetenceforhold for de nævnte afdelinger. Retningslinjer, der for hver afdeling 
fastlægges i en forretningsorden, godkendes af bestyrelsen. 
 

Ansvarsområder og mødevirksomhed 
Som menigt medlem i bestyrelsen i Dansk Svømmeunion vil din rolle være at indgå i 
diverse udvalg og netværk samt være ansvarlig eller medansvarlig for områder i det 
politiske program. Du kan desuden udpeges som bestyrelsens ansvarlige i et eller flere 
af Dansk Svømmeunions disciplinudvalg og for eksempel indgå i 
eliteklubledernetværket. Funktionsfordelingen i bestyrelsen finder sted på det 
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
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Alle bestyrelsens medlemmer forventes desuden at deltage i DIF’s års- og 
budgetmøder. 
 
Der afholdes normalvis fire bestyrelsesmøder om året (alle med overnatning fredag til 
lørdag). Herudover afholdes der skype-møder efter behov (forventeligt 2-3 gange om 
året af halvanden times varighed. Endvidere afholdes der to korte bestyrelsesmøder i 
forbindelse med Dansk Svømmeunions Nytårskur og generalforsamlingen. 
Hvert tredje fysiske møde afholdes vest for Storebælt. 
 
Det er hensigten, at flere af bestyrelsesmøderne fremadrettet skal afholdes online, og at 
der kun afholdes to fysiske møder årligt med overnatning fredag til lørdag. 
Bestyrelsesmøderne søges så vidt muligt fastlagt for et år ad gangen på det første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Honorering  
Rollen som medlem af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion er ulønnet, men du får 
naturligvis dækket dine omkostninger til for eksempel transport og rejseaktivitet i 
forbindelse med aktiviteter for unionen. 
 

Sådan melder du dit kandidatur  
Interesserede kandidater indsender en motiveret indstilling på maks. én A4-side 
sammen med et CV på maks. to A4-sider og et vedhæftet foto i høj opløsning.  
 
Kandidatindstillingen som medlem af Dansk Svømmeunions bestyrelse, skal ske med 
udgangspunkt i nedenstående skabelon.  
 
Navn:  
Indstiller:  
Hvilken post: 
 
Venligst begrund dit kandidatur (maks. én A4-side) ud fra følgende overskrifter: 
  
1. Hvad er din motivation for at stille op som medlem af Dansk Svømmeunions 
bestyrelse?  

2. Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du ind i bestyrelsen?  

3. Hvilke områder vil du især bidrage til i bestyrelsesarbejdet?  

4. Andet? 

 
Alle dokumenter skal - jævnfør Dansk Svømmeunions vedtægter § 4.11 - sendes til 
Dansk Svømmeunion på svoem@svoem.dk senest den 10. april 2021, kl. 23:59. 
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Valgprocedure  
Torsdag den 15. april, kl. 19:00 afholdes et online valgmøde, hvor alle kandidater til 
posterne som medlem af bestyrelsen får mulighed for at motivere deres kandidatur 
samt stå på mål for deres politiske holdninger. Derudover vil der også blive afholdt et 
valgarrangement fredag den 23. april om aftenen. De indsendte oplysninger om 
kandidaten - herunder kandidatens motivation - vil blive offentliggjort på Dansk 
Svømmeunions kanaler.  
Det er de stemmeberettigede, der på generalforsamlingen stemmer om, hvilke 
medlemmer, som skal vælges ind i bestyrelsen i Dansk Svømmeunion.  
 
Yderligere information:  
På www.svoem.org kan du læse mere om en række af Dansk Svømmeunions 
formulerede politikker og værdier, og på Facebook-gruppen ”Fremtiden for dansk 
svømning”, kan du følge med i, hvad der rører sig netop nu. 
 
For yderligere information kontakt da administrationschef Lene Krüger Villumsen på tlf. 
6114 6042 eller mail lkv@svoem.dk.   
 
 


