Forslag til vedtagelse Dynamisk Sektions Årsmøde 2021. Rettelser med rødt. Kommentarer med kursiv.

Vedtægter DSF-Sektionen Dynamisk Sektion Det af Unionen ønskede navn på Sektionen.
Sektionen afholder deres årlige sektionsmøde samme dag som DSF af holder Årsmøde. Møde- og stemmeret iflg.
Vedtægterne for DSF.
Sektionen består af:
Formand
Repræsentant Pistol
Repræsentant Riffel
Repræsentant Shotgun
Repræsentant DMI kontakt m.v..
DSF’s formand, med fast plads i sektionen.
Sektionen kan, i samarbejde med DSF’s bestyrelse, i enkeltsager supplere sig selv med folk udefra. Disse har dog ikke
stemmeret i Sektionen.
Ved stemmelighed i Sektionen er Sektionsformandens stemme afgørende. For at bryde evt. stemmelighed i Sektionen.
Valgperioder.
Formanden samt repræsentanterne for Riffel og DMI kontakt vælges på lige år
Repræsentanter for Pistol og Shotgun vælges på ulige år
Sektionsårsmødet afholdes hvert år i februar samtidig med DSF’s Årsmøde med nedennævnte dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af Sektionsrepræsentanter
5. Eventuelt
Punkter rejst under pkt. 5 kan ikke besluttes under årsmødet.
Sektionens beslutningsreferater skal ligge til gennemsyn på årsmødet.
Indkaldelse til Sektionsårsmødet skal ske med 30 dages varsel, indkaldelsen vil ske via forbundets website. Forslag til
Sektionsårsmødet skal fuldt udarbejdet, motiveret og skriftligt være formanden i hænde 14 dage før Sektionsårsmødet. Kun
forslag, der overholder denne tidsfrist, kan behandles på årsmødet. Eventuelle forslag skal offentliggøres på forbundets
website senest 8 dage før Sektionsårsmødet.
Delegerede har tale- og stemmeret på årsmødet.
Sektionsårsmødet vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Sektionsårsmødets beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal (dog ikke vedtægtsændringer). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen på
begæring fra fem 5 medlemmer foregå skriftligt. Der optages referat af årsmødet. Referatet underskrives efterfølgende af
dirigenten. Har et Sektionsårsmøde truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme

Sektionsårsmøde. For at Sektionsårsmødet kan være beslutningsdygtigt kræves at mindst 5 foreninger er repræsenterede,
bestyrelsen ikke medregnet.
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver:
at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved årsmødet er for.
Sektionens opgaver er at sikre kontakten med Dansk Skytte Union.
Sektionen skal desuden varetage følgende:
Sektionens opgave er at være ajour med alle nationale- og *)internationale regler og bestemmelser samt sikre at der er
ajourførte oversættelser af de internationale regler samt sikre internationale godkendelser. *) IPSC varetages af IPSC
Udvalget.
I samarbejde med NROI skal Sektionen bistå og rådgive bestyrelsen, regioner, distrikter og medlemsforeninger i forbindelse
med afholdelse af stævner.
Sektionen skal i samarbejde med DSF-bestyrelsen sikre den nødvendige internationale godkendelse. Præcisering
Sektionen skal hos NROI rekvirere de nødvendige officials der skal sikre, at *)stævner overholder DSF vedtægter,
reglementer og gældende instruks for banens brug. *) IPSC varetages af IPSC Udvalget. Stævnearrangøren skaffer officials
til stævner.
Alle stævner der ønskes optaget på forbundets kalender, skal godkendes af Sektionen jævnfør retningslinjer udarbejdet af
Sektionen.
Sektionen skal sikre at en nødvendig beholdning af skive- og banemateriel er til stede til nationale- og internationale stævner
samt på alle måder bistå regioner, distrikter og medlemsforeninger i forbindelse med afholdelse af stævner.
Stævnearrangøren er ansvarlig for korrekt stævneafvikling.
Sektionen skal arbejde at et så stort antal medlemmer som muligt får mulighed for at få kendskab til forbundets discipliner.
Sektionen skal tilstræbe at der i alle discipliner bliver afviklet et Danmarksmesterskab samt bistå regioner og distrikter, der
ønsker lokale mesterskaber.
Sektionen skal via DSF-formanden arbejde for en tæt kontakt til de *)internationale forbund og at Danmark får den størst
mulige indflydelse direkte eller indirekte på det internationale arbejde. *)IPSC varetages af IPSC Udvalget. Præcisering.
Sektionen skal i samarbejde med bestyrelsen løbende revidere forbundets discipliner således at de er tidssvarende.
Sektionen skal ligeledes holde sig orienteret om nye nationale og internationale discipliner.
Sektionen skal løbende teste nye programmer både af international og national karakter. Sektionen skal informere
bestyrelsen om nye muligheder indenfor sporten.
Sektionen kan afholde testskydninger og teststævner for at vurdere nye discipliner. Såfremt en disciplin har en sådan
karakter at den bør komme på programmet skal Sektionen udarbejde en rapport til bestyrelsen som oplæg til en endelig
godkendelse på forbundets årsmøde samt i Dansk Skytte Union.
Såfremt Sektionen væsentligt reviderer reglementet for et af de af årsmødet godkendte discipliner, skal det reviderede
reglement offentliggøres på forbundets webside. Det reviderede reglement kan tidligst træde i kraft 3 måneder efter denne
offentliggørelse, medmindre det inden da godkendes på årsmødet.
Sektionen skal desuden varetage DSF’s interesser indenfor:
Våbentekniske spørgsmål, herunder ansøgninger om godkendelser.
Banetekniske spørgsmål, herunder miljø.
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