Indkomne forslag DSF Årsmøde 2019:
Øvrige forslag
Frants Pedersen
Det er kommet os for øre, at der måske/måske ikke bliver kampvalg om formandsposterne
dels som formand for DSF, dels som udvalgsformand for IPSC udvalget. Vi kan således
forstå, at ordensudvalget tidligere har sanktioneret Claus Henneberg, så han muligvis er
afskåret fra, at stille op til de 2 poster.
For at alle de fremmødte delegerede og øvrige medlemmer kan danne sig et indtryk Claus
Henneberg’s valgbarhed, vil vi gerne stille forslag om at ordensudvalgets afgørelse vedr.
netop Claus Henneberg bliver belyst på årsmødet.
Meget konkret stiller vi forslag om at følgende indgår som en del af agendapunkt #5 på
årsmødet:
-

Præsentation af ordensudvalgets afgørelse v/repræsentant fra ordensudvalget

-

Præsentation af sagen set fra Claus Hennebergs side

-

Uddybende spørgsmål fra forsamlingen

-

Afstemning om afgørelsen

Vi stiller forslaget i respekt for at årsmødet er den højeste myndighed i alle DSF
anliggender.

Øvrige forslag:
Henrik F Nielsen
Jeg vil gerne foreslå at der er mulighed for at skytter kan få deres personlige sponsere
på en evt. EM/VM trøje når de repræsenterer DSF/Danmark.
Begrundelsen for forslaget er at DSF ikke betaler hele gildet, og det er jo sponsoren
der i dagligdagen gør at træning osv. er muligt for at dygtiggøre sig til
udtagelsen/deltagelsen.
Derfor bør man også tilgodese sponsoren ved de større events.

Øvrige Forslag
Søren Nielsen
Som RO kan man på nuværende tidspunkt agere RO på matches i både IPSC og Steel
Challenge, på trods af meget få sammenfald imellem disciplinerne.

Det foreslås at dette deles, så man har en IPSC RO licens og en Steel RO licens.
Der skal optjenes 6 point årligt på hhv IPSC og Steel for at opretholde den
pågældende RO licens.
Det foreslås at der oprettes et Steel RO kursus for fremad rettede RO’er der vil
dømme Steel challenge

Vedtægtsændring
Per Bressendorff
4.10. IPSC-udvalget består af en udvalgsformand samt 3 medlemmer (Alicenshavere) valgt til at repræsentere henholdsvis IPSC-pistol, IPSC-riffel og miniriffel samt IPSC–haglgevær. Udvalgsformanden og de tre medlemmer vælges
ved det ordinære årsmøde for 2 år ad gangen, og vælges i ulige år.
Stemmeberettigede til valg til poster i dette udvalg er kun IPSC licensholdere, som er
til stede på årsmødet. 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.
Begrundelse for ændringen: Da DSF nu i højere grad repræsenterer klubber med
andre aktiviteter end IPSC, er det vigtigt at der er de medlemmer der aktivt skyder
IPSC disciplinen som har indflydelse på udvalgets sammensætning. Uden denne
ændring kunne det være personer med interesse for helt andre discipliner, og uden
kendskab til de personer der er aktive inden for IPSC, som kommer til at styre
disciplinens udvikling. Rent praktisk foreslås det at IPSC skytter med gyldig licens
får en stemmeafgivelses blanket vil indgangen (f.eks. et blåt A6 papir), og at det ved
valg til udvalget kun er blå kort der tælles. Der kan helt acceptabelt være sammenfald
mellem ordinære deltagere i årsmødet og de der kun stemmer vedrørende IPSC
udvalget.

Subsidiært stilles følgende ændringsforslag. 4.10. IPSC-udvalget består af en
udvalgsformand samt 3 medlemmer (A-licenshavere) valgt til at repræsentere
henholdsvis IPSC-pistol, IPSC-riffel og -miniriffel samt IPSC–haglgevær.
Udvalgsformanden og de tre medlemmer vælges ved det ordinære årsmøde for 2 år
ad gangen, og vælges i ulige år. Desuden er formanden for NROI og IPSC Regional
Director automatisk medlem. Sammen med valg til udvalget vælges der en IPSC
Regional Director for 2 år ad gangen i ulige år. Stemmeberettigede til dette valg er
kun IPSC licensholdere, som er til stede på årsmødet Udvalget kan efter aftale med
bestyrelsen supplere sig selv med yderligere medlemmer såfremt arbejdsopgaverne
taler derfor.
Begrundelse: Samme som ovenfor.

Vedtægtsændringsforslag
Søren Nielsen
IPSC RD og DSF formand kan på nuværende tidspunkt være en og samme person,
dette gavner ikke hverken DSF eller IPSC danmark .
Det forslås at dette ændres til at DSF formand og RD ikke kan / må være en og
samme person.

DSF formand / formænd (DSF kbh, Sjælland, Jylland, Danmark ) og IPSC RD kan
sidde i ubestemt tid forudsat der opnås genvalg til DSF årsmøde hvert 2. år.
Dette forslås ændret til at DSF formand og IPSC RD maximalt kan sidde en
kontinuerligt periode på 6 år ved opnået genvalg hvert 2. år

DSF ordens udvalg, som det er nu sidder der personer i DSF ordens udvalg som også
er repræsenteret i en eller flere bestyrelser af DSF, med deraf følgende inhabilitet.
Dette foreslås ændret så bestyrelses medlemmer ikke kan sidde i ordensudvalget, da
ordensudvalget som oftest vil behandle emner der er rejst af medlemmer omkring
beslutninger taget af bestyrelsen i DSF og derfor er ordensudvalget i nuværende
sammensætning ikke upartisk.

Valg af RD sker nu af de af DSF valgte delegerede, og dermed afgøres valget af IPSC
RD potentielt af personer uden interesse i, eller viden om IPSC.
Dette foreslås ændret til at valg af RD foregår på NROI’s generalforsamling, med
stemmeret for enhver indehaver af gyldig IPSC licens.
I tilfælde af andre valg rettet mod en specifik disciplin foreslås samme politik
anvendt.

Nye Vedtægter
Bestyrelsen
Se bilag

Vedtægtsændring
Henrik Lerfeldt
Jeg skal herved formelt stille et ændringsforslag der ændrer hemmeligholdelsen af
ordensudvalgets sager for den øvrige bestyrelse, således at hele DSF’s bestyrelse
fremadrettet løbende holdes orienteret om indkomne og oprettede sager, disses
behandling, og løbende statusopdateringer.
Forslaget bortfaler hvis bestyrelsens Vedtægtsforslag vedtages.

Indkomne forslag til Dynamisk Sektion
Nye Vedtægter
Bestyrelsen
Se bilag.

