Forslag til DSF-s Årsmøde 2018.

Forslag 1:
Bestyrelsens forslag til ændrede DSF vedtægter

Forslag 2:
Bestyrelsens vedtægtsforslag til DSF-Sektion

Forslag 3:
Henrik F Nielsen
Jeg vil gerne foreslå at ændre §4.7 til nedenstående
Fordi vi i udvalget har sværere og sværere ved at følge med i de forskellige discipliner og have
tilfredsstillende viden om dem
Så ændringen vi giver os bedre viden og mulighed for at træffe de rigtige valg
DSF Vedtægter
4.7 Udtagelsesudvalget består af en udvalgsformand, et medlem for Pistol valgt fra hver af de to regioner
samt et medlem for henholdsvis Riffel og Shotgun valgt for hele forbundet.
Udvalgsformanden og de 2 medlemmer for Pistol er valgt for to år ad gangen og er på valg i lige år.
De to medlemmer for henholdsvis Riffel og Shotgun vælges for to år ad gangen og er på valg i ulige år.

Forslag 4:
Claus Henneberg
IPSC i danmark er lille. Vi har pt 1000 medlemmer, alle de aktive kender hinanden. Som formand har jeg snakket godt med
Henrik F. Nielsen. Jeg mener ikke vi har brug for 3 medlemmer til af repræsentere IPSC. Derimod rådgiver jeg mig med de
folk som har en god indsigt i regler og forhold når der er beslutninger der skal tages. Jeg mener en næstformand, som også
rejser med til GA vil være en større fordel for Danmark, da der 2 der har samme indsigt i IPSC.
4.11. IPSC-udvalget består af en udvalgsformand samt en næstformand 3 medlemmer (A-licenshavere) valgt til at
repræsentere IPSC henholdsvis IPSC-pistol, IPSC-riffel og -miniriffel samt IPSC–haglgevær. Udvalgsformanden og
næstformanden de tre medlemmer vælges ved det ordinære årsmøde for 2 år ad gangen, og vælges i ulige år. Desuden er
formanden for NROI automatisk medlem. Udvalgsformanden repræsenterer Danmark overfor IPSC som RD (Regional
Director). Udvalget kan efter aftale med bestyrelsen supplere sig selv med yderligere medlemmer såfremt arbejdsopgaverne
taler derfor.

