AFSNIT 1

L O V E

2018

Bueskydning Danmark kap 1 2018 v1.0

1 : LOVE

INDHOLD:
Artikel
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Side

FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD
FORBUNDETS HJEMSTED
FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER
FORBUNDETS ANSVARLIGHED
FORBUNDETS MEDLEMMER
MEDLEMSPLIGTER
KLASSEINDDELING
SPØRGESKEMAER
FORBUNDSKONTINGENT
FORBUNDETS ORGANER
FORBUNDSMØDER
INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FORBUNDSMØDE
DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSMØDER
FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER
FORBUNDETS BESTYRELSE
BESTYRELSENS OPGAVER
FORBUNDETS DAGLIGE DRIFT
FORBUNDSKONKURRENCER
REGNSKAB
FORBUNDETS AKTIVER
AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
NEDSÆTTELSE AF UDVALG
STÅENDE UDVALG
HABILITET
Bueskydning Danmark's JUBILÆUMSPOKAL
UDMÆRKELSER
ÆRESMEDLEMMER
FORBUNDETS OPLØSNING

BUESKYDNING DANMARK KAP 1 2018 V1.0

1
1
1
1
2
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
10
10
11
11
12
12
13
14
15
16
16
16
16

1 : LOVE

1

1.1

FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD

1.1.1
1.1.2

Forbundets navn er Bueskydning Danmark (World Archery Denmark).
Forbundet er medlem af Danmarks Idræts Forbund - DIF, World Archery
Federation – WA, World Archery Europe – WAE og World Archery Nordic. Bueskydning Danmark og dets medlemmer er forpligtet til at overholde
disse organisationers love og bestemmelser.

1.2

FORBUNDETS HJEMSTED
Forbundets hjemsted er Brøndby kommune.

1.3

FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER

1.3.1

Bueskydning Danmark er øverste faglige myndighed inden for sit aktivitetsområde, jvf. dog de overordnede forbunds eventuelle forbehold.
Forbundet har til opgave at virke for fremme af bueskydning som amatøridræt såvel praktisk som teoretisk.
Til forbundets pligter hører blandt andet:
• at udarbejde amatørreglementer, rekordbestemmelser og andre regler for
forbundets aktivitetsområde.
• at forvalte de pengemidler, som Danmarks Idræts-Forbund og andre stiller
til rådighed og afgive beretning herom til DIF i henhold til de vedtagne retningslinier.
• at planlægge, lade afholde eller føre tilsyn med alle stævneaktiviteter inden
for forbundets område.
• at søge at samle alle danske foreninger med bueskydning på programmet
under samme ledelse.
• at tilbyde udviklingsmuligheder for foreningerne og deres medlemmer
• at repræsentere forbundets foreninger i som udenfor Danmark, så deres
interesser varetages i videst mulig udstrækning.

1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6

1.4

FORBUNDETS ANSVARLIGHED

1.4.1

For forbundets forpligtelser hæfter forbundets midler, mens dets medlemmer
ikke har noget ansvar for disse forpligtelser.
Forbundet forpligtes i forhold til tredjemand i enhver henseende, efter bestyrelsens godkendelse, ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf
den ene skal være formanden eller næstformanden.
Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter vedtagelse

1.4.2
1.4.3
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på et forbundsmøde.

1.5

FORBUNDETS MEDLEMMER

1.5.1

Forbundets medlemmer er foreninger, som har bueskydning som amatøridræt på programmet. Foreningerne opdeles i 3 regioner. Region Sjælland fra
postnr. 0 4999, Region Fyn postnr. 5000 til 5999. Region Jylland postnr.
6000 til 9999.
Der afsættes på forbundets budget et af bestyrelsen fastsat beløb til eventuelt
afholdelse af regionale møder.
Nye foreninger med ovenstående program kan optages i forbundet.
Ansøgning om medlemskab i forbundet fremsendes til forbundets sekretariat
og skal være ledsaget af:
• Bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre.
• Fortegnelse over samtlige medlemmer i foreningen med navne, fødselsdag
og adresser.
• Foreningen skal ved indmeldelsen have mindst 5 aktive medlemmer. (En
forening kan ikke bestå af færre end 5 medlemmer).
• Der skal medsendes udskrift af protokollen fra det foreningsmøde, som
vedtog at søge om optagelse, bilagt foreningens love. Lovene skal tilgodese
nedenstående i artikel 1.5.3 nævnte forhold.
Foreninger skal have en struktur, der svarer til Danmarks Idræts-Forbunds
krav hertil:
• En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale,
politiske og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab.
Foreningen skal i enhver henseende være opbygget på grundlag af almindelige foreningsretlige regler og have en almindelig foreningsstruktur. I dette
ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, registrere
medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som minimum omhandler:
• Foreningens navn og hjemsted • foreningens formål • medlemskab af organisation • optagelse af medlemmer • kontingent • udmeldelse/
eksklusion • afholdelse af generalforsamling • vedtægtsændringer og • foreningens opløsning.
• Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem
valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene
finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder.
• Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet, således at foreningen ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som
udgangspunkt er åben for alle.
• Foreningens struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed
for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen.
• En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer.
• Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som
minimum skal omfatte en måneds varighed. Kontingentet skal stå i et rime-

1.5.1.1
1.5.2
1.5.2.1

1.5.3
1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.3.4
1.5.3.5
1.5.3.6
1.5.3.7
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ligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og foreningens økonomiske
forhold.
• En kommerciel virksomhed kan aldrig optages.
Bueskydning Danmark er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der
ikke opfylder kravene i ovenstående.
Anmodning om optagelse i Bueskydning Danmark indsendes til sekretariatet, som fremsender en optagelsesansøgning.
Forbundets sekretariat afgør foreløbigt, efter at bestyrelsen er orienteret, om
optagelse kan ske. Den foreløbige optagelse bekendtgøres i BUESKYDNING, og endelig optagelse kan finde sted ved førstkommende forbundsmøde, hvor det forventes, at ansøgeren er repræsenteret. Optagelse
kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for optagelse, hvorefter
foreningen får stemmeret på forbundsmøder.

1.6

MEDLEMSPLIGTER

1.6.1
1.6.1.1

Foreninger og deres medlemmer har som pligter:
• at efterleve forbundets love og vedtægter, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, skyderegler og de af forbundets bestyrelse trufne bestemmelser og afgørelser.
• at yde forbundet enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af dettes opgaver, herunder besvarelse og indsendelse af de i artikel 1.8 nævnte
spørgeskema(er). Undlader en forening at indsende spørgeskemaer rettidigt,
kan det medføre, at foreningens repræsentant(er) nægtes stemmeret ved forbundsmøder. Indsendes spørgeskemaer overhovedet ikke, vil foreningens
medlemmer ikke kunne deltage i åbne stævner.
• at afvikle udeståender med Bueskydning Danmark indenfor de fastsatte
tidsfrister. Foreninger/medlemmer, der har forfaldne udeståender med Bueskydning Danmark kan ikke få startret ved DM og regionsmesterskaber.
Er udeståendet ikke afviklet senest 3 måneder efter forfald, så kan foreningen/medlemmet ikke deltage i åbne stævner arrangeret under Bueskydning
Danmark.
• at lade sig registrere i forbundets medlemsregister, hvis et sådant er oprettet.
• at afholde sig fra at lade bueskytter, som ikke er medlemmer under et WAForbund, deltage i bueskyttestævner, der er godkendt af Bueskydning Danmark/ WA (artikel 5.3.1).
• at undlade at deltage i eller sende repræsentanter til stævner uden for Danmark, uden først at have orienteret forbundet.
En forening er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende sikkerheds
regler for brug af en skydebane. (se afsnit 10.20)
En af dommerudvalget udpeget dommer skal hvert andet år gennemgå banens
sikkerheds forhold og angive evt. fejl og mangler. Skriftlig rapport udleveres
til klubben efter inspektionen.

1.6.1.2

1.6.1.3

1.6.1.4
1.6.1.5
1.6.1.5
1.6.2
1.6.2.1.
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Foreningen har pligt til at bringe evt. misforhold i orden forud for genoptagelse
af skydning på banen.
Mener foreningen at påbudet/ne er uberettiget kan sagen ankes til Forretningsudvalget (FU) til endelig afgørelse. Anken har ikke opsættende virkning.
Misligholdelse af 1.6.2 kan medføre eksklusion af foreningen fra forbundet
Suspension: En forening, som ikke efterkommer kravene i ovenstående kan
suspenderes, hvorefter dens medlemmer ikke vil kunne deltage i stævner.
Suspension kan ankes til Amatør- og ordensudvalget.
Stævneansøgning: Ansøgning om stævner der kræver dommertildeling skal
indsendes til forbundets sekretariat: For sommerstævner inden den 1. marts
og for vinterstævner inden den 1. september.
Udmeldelse: Ønsker en forening at udtræde af forbundet, skal der med en
måneds varsel sendes skriftlig meddelelse herom til forbundets sekretariat.
KLASSEINDDELING
Foreningerne har som pligt at føre kartotek over aktive medlemmers klasseinddeling, så rigtig klasse kan oplyses ved tilmelding til stævner. Vedrørende klasser/divisioner: Se afsnit 6.

1.8

SPØRGESKEMAER

1.8.1
1.8.1.1

DIF Spørgeskema
Danmarks Idrætsforbund udsender hvert år et spørgeskema til opgørelse af
foreningens medlemstal. Tallene opgøres pr. 31/12, og skemaet returneres til
DIF senest den 14/1.
Der udsendes skema for indberetning af medlemstal pr. 31/12 som danner
grundlag for beregning af foreningernes forbundskontingent for det kommende
år.
Undlader en forening at indsende spørgeskemaet rettidigt, kan det medføre,
at foreningens medlemmer ikke får startret ved førstkommende DM, og det
medfører, at foreningens repræsentant(er) nægtes stemmeret ved forbundsmøder.
Er skemaet ikke indsendt senest 3 måneder efter forfald, kan foreningen
idømmes en bod, og dens medlemmer kan ikke deltage i åbne stævner.
Tilsvarende gælder for andre spørgeskemaer, som DIF, Bueskydning Danmark eller organisationer på vegne af disse, måtte udsende.

1.8.1.2
1.8.1.3

1.8.1.4
1.8.1.5

1.9

FORBUNDSKONTINGENT
Medlemsforeninger betaler et årligt kontingent pr. aktivt medlem til Forbundet. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære Forbundsmøde.
Opgørelsen af medlemstal sker på baggrund af det udsendte spørgeskema –
jfr 1.8.1.2. Kontingentet opkræves af to gange og er forfalden til betaling
den 1. marts og 1. september (første gang 1.9.2016)

Bueskydning Danmark kap 1 2018 v1.0

1 : LOVE

5

1.10

FORBUNDETS ORGANER

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.10.7

Forbundets opgaver varetages af:
Forbundsmødet
Bestyrelsen / Forretningsudvalget (FU)
Amatør- og ordensudvalget
Den sportslige eliteledelse
Den sportslige breddeledelse
Lovudvalget
Dommerudvalget

1.11

FORBUNDSMØDER

1.11.1

Forbundsmøder, ordinære såvel som ekstraordinære, der er forbundets øverste myndighed, består af foreningsrepræsentanter, forbundets bestyrelse og
formændene for forbundets øvrige organer. Repræsentanters pårørende, og
gæster inviteret af bestyrelsen, har også adgang, men de kan eventuelt anvises specielle pladser.
Stemmeret har foreninger med 1 stemme for hver påbegyndt 15 medlemmer,
dog maksimalt 5 stemmer. Stemmetal opgøres på baggrund af foreningernes
medlemsindberetning til Bueskydning Danmark (se artikel 1.8.1.2)
• Stemmeret er betinget af, at foreningen ikke står i gæld fra forløbne regnskabsår til forbund, og at den har indsendt spørgeskemaer rettidigt - se artikel 1.8.
• En forenings repræsentant(er) skal være forsynet med skriftlig fuldmagt fra
sin foreningsformand. Mod aflevering af denne fuldmagt udleveres stemmesedler.
• Foreningen kan også lade sig repræsentere ved fuldmagt til en anden forening. Ingen forening kan dog have fuldmagt fra flere end 2 andre foreninger.
Taleret har stemmeberettigede mødedeltagere, forbundets bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forbundsorganer, men de har ikke stemmeret,
medmindre de samtidig repræsenterer deres foreninger.
Beslutningsdygtighed: Forbundsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet
af fremmødte stemmeberettigede.
Suspension eller eksklusion: Forbundsmødet træffer efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om suspension eller eksklusion, se artikel 1.17.3.
Forbundsmødets afgørelse kan inden fire uger indbringes for DIF's Appeludvalg.
• Appellen har ikke opsættende virkning med mindre forbundsmødet eller
DIF's Appeludvalg bestemmer det.
• En ekskluderet forening har ikke ret til nogen som helst del i forbundets
ejendom, af hvilken art dette måtte være.

1.11.2
1.11.2.1
1.11.2.2
1.11.2.3
1.11.3
1.11.4
1.11.5
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1.12

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FORBUNDSMØDE

1.12.1

Indkaldelse til ordinært forbundsmøde skal ske senest uge 3 til afholdelse i
perioden 15/3 – 15/4 samme år.
Indkaldelse sker ved opslag på Bueskydning Danmarks hjemmeside, samt
ved email til klubbernes Bueskydnings Danmark email.
Der skal i december og februar adviseres om forbundsmødet via opslag på
hjemmesiden og email til klubbernes Bueskydnings Danmark email.
Specificeret dagsorden med bilag udsendes senest tre uger før ordinært forbundsmøde.
Forbundsmødet ledes af en, af forsamlingen, valgt dirigent. Denne afgør
med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

1.12.2
1.12.3

1.13

DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE

1.13.1

På ordinært forbundsmøde skal følgende punkter opføres på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

Valg af dirigent og mødesekretær
Valg af tre repræsentanter til stemme- og mandatudvalg
Optagelse af nye foreninger
Aflæggelse af beretninger:
• Bestyrelsens beretning v/formanden
• Lovudvalgets beretning
• Dommerudvalgets beretning
• Eventuelle andre udvalgsberetninger
Regnskab:
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent til forbundet
• Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering
og næstkommende års budget til godkendelse
Behandling af forslag
Valg til forbundets bestyrelse:
Ulige år:
Forbundets formand
Forbundets økonomiansvarlige
Medlem med ansvar for den sportslige breddeledelse
To bestyrelsesmedlemmer (uden portefølje)
Lige år:
Forbundets næstformand
Medlem med ansvar for den sportslige eliteledelse
Et bestyrelsesmedlem (uden portefølje)
Hvert år:
En 1. suppleant
Bueskydning Danmark kap 1 2018 v1.0
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En 2.suppleant
8.

9.
10.
10.1
11.
1.13.2

1.13.3

1.13.4

Valg til nedsatte udvalg:
Ulige år:
Lovudvalgets formand
Dommerudvalgets formand
Lige år:
To medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges
To medlemmer af Dommerudvalget - Øst/Vest
Hvert år:
Et medlem af Amatør- og ordensudvalget (for 3 år)
1 suppleant til Amatør og Ordensudvalget (for 2 år)
Valg af 1 intern revisor og 2 revisorsuppleanter
Fastsættelse af:
• Næste forbundsmøde
Eventuelt

Valgperiode: Valg gælder for to år ad gangen, idet dog valg af suppleanter
til bestyrelsen og udvalgene gælder for ét år ad gangen.
• Vedrørende valg af medlemmer til Amatør og ordensudvalget henvises til
artikel 1.22.
Bestyrelses og udvalgsposter: Valg til de i artikel 1.13.1, punkterne 7 og 8
nævnte bestyrelses- og udvalgsposter foregår skriftligt, hvis der foreligger
mere end ét forslag. Skal der vælges én person, er den valgt, som har fået
flest stemmer. Skal der vælges flere personer til poster i samme udvalg, gives valg i faldende orden i forhold til antal stemmer. Ved stemmelighed ved
valg af "sidste" person, er der omvalg blandt dem, der har stemmelighed.
Stemmeseddel: En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et
antal kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes.

1.14

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSMØDER

1.14.1

Ekstraordinære forbundsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/5 af forbundets foreninger kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal kravet være ledsaget af oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Det ekstraordinære forbundsmøde skal afholdes senest seks uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen.

1.15

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER

1.15.1

Forslag til lovændringer kan fremsættes af Bueskydning Danmark’s bestyrelse, og nedsatte udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets
foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15/11 året før
Bueskydning Danmark kap 1 2018 v1.0
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Forbundsmødet. Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst.
Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge 3.
Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for at blive behandlet på et forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet.
Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag.
Dirigenten og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag.
Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog
kræves et flertal på 2/3, når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og ændringer i love (lovkompleksets afsnit 1).
Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt besluttes af forbundsmødet.
Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert forbundsmøde. Ændringer som
nødvendiggøres efter beslutninger i DIF, WA, og WAE rettes løbende.
Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra
bestyrelsen, til senere godkendelse på det efterfølgende forbundsmøde.
I tilfælde af et ekstraordinært forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden suppleres med forslag fra Bueskydning Danmark’s bestyrelse, enkelte
bestyrelsesmedlemmer, udvalg og foreninger.
Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være de respektive klubber i hænde senest uge 3 sammen med øvrige forslag..
Foreninger kan fremkomme med forslag til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg.
Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen,
når mindst 5 foreninger er stillere for en kandidat

1.16

FORBUNDETS BESTYRELSE

1.16.1

Bueskydning Danmark's bestyrelse består af:
• Formand
• Næstformand
• Den Økonomiansvarlige
disse tre udgør forbundets forretningsudvalg (FU), samt af
• Medlem med ansvar for den sportslige eliteledelse.
• Medlem med ansvar for den sportslige breddeledelse
• Tre medlemmer (uden portefølje)

1.16.2

Bestyrelsen udarbejder selv sin skriftlige forretningsorden, som skal indeholde:
• Forfald: I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. I tilfælde af forfald af længere varighed for næstformanden, økonomiansvarlige eller formanden for et af de stående udvalg, udpeger be-

1.16.2.1
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styrelsen en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende forbundsmøde.
• Stemmelighed: I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme (fungerende formands stemme) udslaget.
• Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af
dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er til stede.
• Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang hvert kvartal.
• FU-møder afholdes efter behov.
• Personale: Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå forbundets administrative opgaver, lige som den også træffer aftale med en eventuel redaktør af tidsskriftet BUESKYDNING. Arbejd og ansvarsfordeling skal
fremgå af ansættelseskontrakterne. Øvrigt personale ansættes af bestyrelsen
efter indstilling fra relevante udvalg/ansvarlige bestyrelsesmedlem.

1.16.3
1.16.3.1

TEGNINGSRET
Bueskydning Danmark forpligtes ved underskrift af:
1. Formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem eller
forretningsføren/sekretæren.
2. Næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller
forretningsføren/sekretæren.

1.16.3.2

Bestyrelsen kan i øvrigt meddele prokura.
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1.17

BESTYRELSENS OPGAVER

1.17.1
1.17.1.1
1.17.1.2

Til de opgaver, der påhviler bestyrelsen at varetage, hører blandt andet:
- at forestå den daglige ledelse via FU og sekretariat.
- at påse, at forbundets foreninger overholder Bueskydning Danmark's love
og andre af forbundets organer vedtagne bestemmelser.
- at behandle sager, der har betydning for dansk bueskydning i forhold til
udlandet.
- at repræsenterer dansk bueskydning over for de i artikel 1.1.2 nævnte danske og udenlandske organisationer.
- at vælge repræsentanter til andre organisationer eller udvalg, hvori Bueskydning Danmark ønskes repræsenteret.
- at drage omsorg for afholdelse af de i artiklerne 10.1, 10.2 og 10.3 beskrevne Danmarks og forbundsmesterskaber samt afholdelse af regionale mesterskaber.
- at tilskynde udviklingen af bueskydning bedst muligt inden for bredde og
elite.
Særlige anliggender: Bestyrelsen kan i overordnede anliggender af vital betydning for dansk bueskydning træffe beslutninger, der er bindende for medlemsforeningerne. Sådanne beslutninger skal forelægges til godkendelse på
førstkommende forbundsmøde.
Overtrædelse: Hvis forbundets bestyrelse finder, at en medlemsforening har
overtrådt Bueskydning Danmark's love eller bestemmelser, kan den tildele
pågældende forening en misbilligelse eller advarsel, eller træffe bestemmelse om bøde eller tilbageholdelse af tilskud. Bøder tilfalder Bueskydning
Danmark. Bestyrelsen kan endvidere indstille til forbundsmødet, at en medlemsforening suspenderes eller ekskluderes.
Sag: Hvis der rejses sag mod en medlemsforening, skal denne meddele alle
oplysninger, som bestyrelsen anser for nødvendige. Hvis de ønskede oplysninger ikke gives, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Meddelelse af urigtige oplysninger kan medføre suspension eller eksklusion.
Appel: Bestyrelsens afgørelser i henhold til artikel 1.17.3 kan inden fire uger
indbringes for Amatør og Ordensudvalget. Appelfristen skal fremgå af meddelelsen til den pågældende forening om afgørelsen. Appellen har ikke opsættende virkning, medmindre forbundsmødet eller Amatør og Ordens udvalget bestemmer andet.

1.17.1.3
1.17.1.4
1.17.1.5
1.17.1.6
1.17.1.7
1.17.2

1.17.3

1.17.4

1.17.5

1.18

FORBUNDETS DAGLIGE DRIFT

1.18.1

Forbundets daglige, rutinemæssige forretninger varetages af sekretariatet i
samarbejde med FU og i henhold til bestyrelsens retningslinier og afgørelser.
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Generelt er det sekretæren/forretningsføreren, der udfærdiger referater fra
bestyrelses og forbundsmøder. Får sekretæren forfald, udpeger bestyrelsen,
subsidiært forbundsmødet, en anden til at udfærdige referat.
Bueskydning Danmark udsender officiel orientering og meddelelser til forbundets klubber via e-mail system. Udsendelserne sendes til de af forbundet
oprettede klub e-mail adresser. Bueskydning Danmark stiller e-mail system
til rådighed hvortil klubberne skal linke egne adresser.
Klubber, som ikke har mulighed for at bruge e-mail og ønsker at få orientering og meddelelser tilsendt med post (i papirform) skal meddele dette
skriftligt til Bueskydning Danmark sekretariatet.

1.19

FORBUNDSKONKURRENCER

1.19.1

Forbundet lader afholde de i artikel 2.1 nævnte konkurrencer. Disse er åbne
for medlemmer af foreninger, som opfylder de i artikel 1.5 nævnte betingelser.
Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer tillade enkeltpersoners deltagelse, lige som den kan dispensere fra artikel 1.8.1 hvad spørgeskemaer angår, hvis disse er indsendt før DM Indendørs afholdes.
Tid og sted skal i god tid bekendtgøres for samtlige i forbundet stående foreninger, enten gennem tidsskriftet BUESKYDNING, eller gennem den forening, der har fået arrangementet overdraget. (Se artikel 2.1.3).

1.19.2
1.19.3

1.20

REGNSKAB

1.20.1
1.20.2

Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Snarest efter regnskabsårets afslutning sørger økonomiansvarlige og forretningsføreren for udarbejdelse af udkast til årsrapport. Der skal herunder tages forsvarligt hensyn til tilstedeværende værdier og forpligtelser og foretages forsvarlige afskrivninger. Materialet forelægges bestyrelsen på forårsmødet.
Forbundets årsrapport revideres af en af bestyrelsen udpeget ekstern revisor
(skal kunne godkendes af DIF) Den færdige årsrapport udsendes sammen
med endelig dagsorden til forbundsmødet.
Der skal foreligge bilag til samtlige udgifts og indtægtsposter. Alle bilag
skal signeres af den budgetansvarlige for udgifts/indtægtsområdet.
Intern revision: Det ordinære forbundsmøde vælger 2 interne revisorer, som
skiftevis afgår hvert andet år, og 2 suppleanter som nyvælges hvert år.
De interne revisorer har til enhver tid ret til at efterse regnskaber, kassebeholdning og andre beholdninger.
De interne revisorer skal kritisk gennemgå regnskabet samt gøre sine bemærkninger hertil. De skal senest den 1. april aflevere en beretning til bestyrelsen om de undersøgelser, de har underkastet regnskabet.

1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.5.1
1.20.5.2
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1.21

FORBUNDETS AKTIVER

1.21.1

Den del af forbundets formue, som ikke er anbragt i fast ejendom, beholdninger og depoter, og som ikke er nødvendig til afholdelse af de løbende
driftsudgifter, skal til enhver tid være anbragt i bank/sparekasse, på girokonto eller efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Alle aktiver skal lyde på forbundets navn og, i det omfang det er muligt, noteres på forbundets navn.

1.21.2

1.22

AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
Regler for Amatør- og ordensudvalget skal udfærdiges af forbundets bestyrelse og godkendes af forbundsmødet efter at have været forelagt Danmarks
Idræts-Forbund, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges forbundsmødet. (Godk. 2000)

1.22.1
1.22.1.1

1.22.1.2
1.22.1.3
1.22.2
1.22.2.1
1.22.2.2
1.22.2.3

1.22.3
1.22.3.1
1.22.3.2
1.22.3.3

Valg
Amatør og ordensudvalget vælges af forbundsmødet. Der vælges tre medlemmer og to suppleanter. Så vidt muligt skal mindst et medlem og en suppleant have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for 3 år ad
gangen, og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen.
Udvalget aflægger ikke beretning.
Et medlem eller en suppleant i amatør og ordensudvalget bør ikke samtidig
være medlem af andre organer under eller tilknyttet forbundet.
A&O - udvalget vælger selv af sin midte formand og stedfortræder for denne.
Sager
A&O - udvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af forbundets love, regler, reglementer m.v.
Enhver person, organisation eller forening under Bueskydning Danmark er
berettiget til at indbringe en sag efter artikel 1.22.2.1 for udvalget.
En sag, der ønskes indbragt efter artikel 1.22.2.1, skal være modtaget i Bueskydning Danmark's sekretariat inden 4 uger fra det forhold, der er begået,
eller den afgørelse er truffet, som ønskes indbragt for udvalget. Sekretariatet
videreekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget.
Behandling
Ingen af A&O udvalget kan deltage i behandling af en sag, hvis der kan være mistanke om inhabilitet. Se i øvrigt 1.25.2
A&O - udvalget kan indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle
mellem parterne (mediation).
A&O - udvalgets behandling af en sag er mundtlig, og behandlingen er offentlig. Der må ikke uden A&O-formandens samtykke fotograferes, filmes
eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne.
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Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan formanden beslutte dørlukning.
Til en sags behandling kræves, at der er tre medlemmer af A&O udvalget til
stede. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.
Normalt skal en sag berammes til foretagelse i A&O udvalget inden 4 uger
fra modtagelsen i forbundets sekretariat.
A&O udvalget fastsætter selv regler for en sags forberedelse og behandling i
udvalget.
Udfald
A&O udvalget kan i forhold til personer og organisationer under forbundet,
tildele, irettesættelse, advarsel, misbilligelse, ikende bøder og erstatning,
samt beslutte bortfald af tilskud. Udvalget kan endvidere beslutte inddragelse af fortjeneste ved turneringer, fradømmelse af retten til stævnedeltagelse,
fradømmelse og tilkendelse af point (dog ikke i forbindelse med bedømmelse af pileværdier), og andre disciplinære foranstaltninger.
Endvidere kan A&O udvalget bestemme:
• Udelukkelse af ret til at deltage i turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
• Udelukkelse fra forening, eller forbund, samt suspension og eksklusion fra
samme.
• Endelig kan A&O udvalget frakende amatørstatus, æresbevisninger og hæderstegn.
Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger
skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og forbundet. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning samt omkostninger for A&O udvalgets medlemmer.
Appel
En afgørelse, truffet af A&O udvalget, kan indbringes for DIF's Appeludvalg inden 4 uger efter, at den der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller forudsættes at have modtaget denne.
Anke til DIF's Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en
sags særlige karakter kan gøre, at Bueskydning Danmark A&O udvalg på en
af parternes begæring beslutter, at anken skal have opsættende virkning.

1.23

NEDSÆTTELSE AF UDVALG

1.23.1

Ud over de stående udvalg, Lovudvalget og Dommerudvalget, kan yderligere udvalg oprettes på forbundsmødets foranledning.
Udvalg arbejder i henhold til den, af dem selv udarbejdede, og af bestyrelsen
godkendte forretningsorden.
Ad hoc udvalg kan efter behov nedsættes af bestyrelsen eller på forbundsmødets foranledning. Samtidig fastsættes udvalgets kommissorium.
Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen/forbundsmødet.

1.23.2
1.23.3
1.23.4
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1.23.7
1.23.8
1.23.9

Formændene for stående udvalg vælges på ordinære forbundsmøder, hvor
også udvalgsmedlemmer vælges, medmindre andet foreskrives. Såfremt udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgets formand, skal disse godkendes af
FU.
Orientering om alle udvalgs aktiviteter skal samles i forbundets sekretariat,
således at dette modtager udvalgenes mødeindkaldelser med eventuelle bilag, mødereferater, kopier af såvel indgående som udgående post m.v., så
der skabes mulighed for, at alle, med ret hertil, kan indhente alle oplysninger
på ét og samme sted.
Henvendelser til udvalg skal så vidt muligt ske via forbundets sekretariat.
Udvalg fremsender budgetforslag til behandling på det årlige budgetmøde.
Forbundets bestyrelse kan udpege et udvalgsmedlem af sin midte.

1.24

STÅENDE UDVALG

1.24.1
1.24.1.1
1.24.1.2

Lovudvalget
Udvalgets formand vælges ved ordinære forbundsmøder på ulige årstal.
Udvalgets to medlemmer udpeges af formanden. Udpegningen kræver godkendelse af FU. Er ingen udpeget, vælges de på forbundsmødet.
Udvalget har til opgave at foretage en lovteknisk gennemgang og bearbejdning af fremsatte forslag til ændringer i Bueskydning Danmark's love og bestemmelser samt at sikre, at de af forbundsmødet vedtagne lovændringer
teknisk indarbejdes i Bueskydning Danmark's lovkompleks.
Udvalget skal drage omsorg for, at ændringer i lovkomplekset snarest muligt
efter vedtagelse bekendtgøres gennem Bueskydning Danmarks hjemmeside
og email til klubbernes Bueskydning Danmark postkasse. Udvalget er ansvarligt for at ændringerne i lovkomplekset senest den 1/9 bliver tilgængelige. Ændringerne kan efter lovudvalgets valg være et nyt lovkompleks eller
som rettelsesblade til det bestående lovkompleks.
Udvalget kan endvidere afgive udtalelse i spørgsmål om fortolkning af Bueskydning Danmark's love og bestemmelser.
Hvis de i artikel 1.1.2 nævnte organisationers afholder årsmøder med lovændringer på dagsordenen, orienteres lovudvalget om disse ændringsforslag.

1.23.6

1.24.1.3

1.24.1.4

1.24.1.5
1.24.1.6
1.24.2
1.24.2.1
1.24.2.2

1.24.2.3
1.24.2.3.1

Dommerudvalget
Udvalget består af 3 medlemmer, der alle skal have gyldig dommerlicens.
Udvalgets formand vælges på ordinære forbundsmøder på ulige årstal. Udvalgets to medlemmer, der så vidt muligt skal repræsentere områderne henholdsvis øst og vest for Storebælt, vælges på ordinære forbundsmøder på lige årstal.
Udvalgets arbejdsområder er:
• at behandle forslag og fortolkning af love og regler vedrørende dommere
og dommerarbejde - eventuelt i samarbejde med Lovudvalget.
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• at sørge for uddannelse af nye dommere, og gennem afholdelse af kurser/seminarer at sørge for træning og videreuddannelse af godkendte dommere, i overensstemmelse med WA's bestemmelser herfor.
• at eksaminere nye ansøgere og vurdere fornyelse af bestående dommercertifikater. Udvalget kan afslå godkendelse eller fornyelse.
• at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til udendørs skiveskydning samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer godkende
en til lejligheden opstillet feltbane.
• at afgive udtalelse til WA's dommerkomité om nationale dommere, der
ønsker at søge godkendelse som internationale dommere, Udvalget skal også
vurdere det rimelige i en sådan ansøgning, på baggrund af bestyrelsens indstilling hertil, samt det øjeblikkelige antal af danske internationale dommere.
• at opdatere adresselister over dommere og kandidater og gennem forbundets sekretariat, at sørge for indsendelse af kopi heraf én gang årligt til WA.
• at udpege dommere til internationale og World Archery Nordic turneringer, der afholdes i Danmark, og til danske mesterskaber.

1.25

HABILITET

1.25.1

En ansat i Bueskydning Danmark kan ikke repræsentere Bueskydning Danmark i DIF organer. Ordet "ansat" omfatter ikke personer, der modtager honorar.
I forhold til en bestemt sag, er et valgt eller udpeget medlem af Bueskydning
Danmark's organer inhabilt, hvis –
• vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for
nogen, der har en sådan interesse.
• vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en
særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
• vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til
et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens
udfald, eller
• der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl
om vedkommendes upartiskhed.
Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i
øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan et
medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag.
Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til
tvivl om et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

1.25.2
1.25.2.1
1.25.2.2
1.25.2.3
1.25.2.4
1.25.3
1.25.4
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1.26

Bueskydning Danmark's JUBILÆUMSPOKAL

1.26.1

Bueskydning Danmark's Jubilæumspokal for det følgende år uddeles på det
ordinære forbundsmøde til en person eller en forening, som har gjort sig
særlig fortjent hertil.
• Forslag kan fremsættes overfor bestyrelsen, som træffer afgørelsen.

1.27

1.27.1

UDMÆRKELSER
Forslag til modtagere af udmærkelser kan fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 1. januar. Bestyrelsen træffer afgørelsen.
• Udmærkelser tildeles sædvanligvis i rækkefølge.
Fortjensttegn
Bueskydning Danmarks's fortjensttegn, der findes i tre udgaver, Bronze,
Sølv og Guld, kan tildeles personer, der har gjort en god indsats for dansk
bueskydning, f.eks. resultatmæssigt eller inden for forening, eller forbund.
Fortjensttegn kan også tildeles udlændinge.

1.28

ÆRESMEDLEMMER

1.28.1

Forbundets bestyrelse kan til æresmedlem udnævne enkeltpersoner, der har
gjort sig fortjent hertil.
Æresmedlemmer har frit abonnement på BUESKYDNING, og de er kontingentfri til Bueskydning Danmark
Æresmedlemmer inviteres til at overvære ordinært forbundsmøde.
Udlændinge kan udnævnes til æresmedlemmer.
Udenlandske æresmedlemmer inviteres ikke til forbundsmødet og har ikke
frit abonnement på BUESKYDNING.

1.29

FORBUNDETS OPLØSNING

1.29.1

Forbundet kan ikke opløses, så længe mindst 3 foreninger ønsker at opretholde det, og det opfylder Danmarks Idræts-Forbunds betingelser for medlemskab.
Træffes der bestemmelse om opløsning, tilfalder forbundets midler Danmarks Idræts-Forbund.
* * * * *
* * *
*
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Vedtaget på stiftelsesmødet den 24. maj 1941 i Aarhus.
Ændringer foretaget på senere forbundsmøder - senest på forbundsmødet den 8 april 2018 i
Odense.
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