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Bestyrelsesmøde 04-2004

Protokol af bestyrelsesmøde
søndag den 18. april 2004 kl. 1100 i Idrættens Hus, Brøndby
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af 03-2004 Protokol
Budgetopfølgning
3.1. Opgørelse pr. 310304
Økonomiske beslutninger
4.1. Trænerløn
4.2. Låneansøgning –
Pingvinerne, Slagelse
4.3. Låneansøgning – Haslev
Sportsdykkerklub
4.4. Låneansøgning – AUG

Deltagere:
Jan Ivar Pinndal (JIP)
Michael A.S. Hansen (MASH)
Kim A. Hansen (KAH)
Ingelise Knudsen (IK)
Carsten E. Woetmann (CEW)
Kim Saaby (KS)
Stig Lyngby (SL)
Michael B. Sørensen (MBS)
Jørn Christoffersen (JC)
Torben Tang (TT)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Finnesvømning VM 2006 – arrangementsaftale med WestSwim
Standardkontrakt – sponsoraftaler
Standardkontrakt – medlemsfordele
Repræsentantskabsmøde 2004
Dopingregler
Uv-rugby signalmateriel
DIF fordelingsnøgle
Eventuelt

Afbud:
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Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden
Indstilles til godkendelse.
Bilag:

--

Indstillet af:

Jan Ivar Pinndal

Beslutning:

Følgende skal drøftes under eventuelt





Nyt fra CMAS Italien ang. VM.
Nyt forslag fra TU
Ny fordelingsnøgle ved DIF.
Nyt fra EUF

Aktion:

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 02-2004 Protokol
Indstilles til godkendelse.
Bilag:

--

Indstillet af:

Jan Ivar Pinndal

Beslutning:

Protokollen fra sidste møde blev godkendt.

Aktion:
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Dagsordenens punkt 3 – Budgetopfølgning
3.1.

Budgetstatus pr. 310304
Indstillet af:

Stig Lyngby

Bilag:

1.

Beslutning:

Følgende blev berettet:

Finne- og Apparatudvalgets træningskonto er overtrukket og hermed lukket.

Flere kurser i foråret er af forskellige årsager blevet aflyst. Dette er uheldigt, og
kurserne skal søges tilpasset, så de alligevel kan afholdes.

Status: ca. 80 klubber er gået ned i medlemsantal og 50 klubber er gået op i
medlemsantal. Til REP mødet er vi ca. 250 medlemmer færre medlemmer end
sidste år på samme tid.

Opgørelse pr. 310304 (udsendes pr. post)
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Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger
4.1.

Trænerløn
Vi har igennem mange år kæmpet med, at leder/træner ikke skal betale, for at deltage frivilligt i stævner. Udviklingen i dansk svømning, på både træner og svømmer side. Er sådan at svømmeunionen
bruger flere penge end de har, og DSF har flere penge end de vil bruge. Hvis vi skal havde nogen
som helst mulighed, for at kunne gøre noget ved VM og EM. Er vi noget til at havde andre vilkår. Ellers er der ikke noget om 5 år, der hedder Finne & Apparatsvømning. I hvert tilfælde ikke med
topsvømmer.
Jeg vel gerne bede bestyrelsen om, at komme med et seriøst bud på et løn forslag til den landstræner. Det at en nogenlunde landstræner, skal have er kr. 140.000,00. Men der er vi ikke oppe endnu,
så hvis der bliver lavet et forslag med udgangspunkt på kr. 70.000,00.
Det kan godt være at det lyder af mange penge, det er det da også. Men når man regne det ud er det
ikke så meget igen.
4-5 samlinger over 3 dag men 4 træningspas af 2. Det er 32-40 timer
Forberedelse til samlinger, 5 timer til hver samling. Det er 20-25 timer
Deltagelse ved 5-6 stævner på et år, forarbejde 3 timer, efter arbejde 3. Det er 30-36timer.
Klubbesøg ved landsholdsvømmer og kommende svømmer. det skal ske 2-3 gang om året. Det er 20
timer.
Plus at der kommer meget mere til.

4.2.

4.3.

Indstillet af:

Finne- og Apparatudvalget

Bilag:

--

Beslutning:

En indførelse af betaling i forbindelse med træner og instruktørarbejde skal i
givet fald være generel, og muligheden samt konsekvenser skal derfor undersøges nærmere. På trænersiden vil det være en opgave for det nye eliteforum (hvis den ny struktur bliver vedtaget).
En beslutning om en lønnet landstræner til Finnesvømning vil derfor afvente
dette arbejde.

Låneansøgning – Pingvinerne, Slagelse
Kaution på kr. 55.000,Indstillet af:

Sekretariatet

Bilag:

--

Beslutning:

Se dagsordens pkt. 4.4

Låneansøgning – Haslev Sportsdykkerklub
Kaution på kr. 100.000,Indstillet af:

Sekretariatet

Bilag:

--

Beslutning:

Se dagsordenens pkt. 4.4

4.4.

Låneansøgning – Akademisk Undersøisk Gruppe
Kaution på kr. 100.000,Indstillet af:

Sekretariatet

Bilag:

--

Beslutning:

Dette er også gældende for dagsordenens pkt. 4.2 og 4.3.
Stig laver et oplæg til bestyrelsesmøde 05-2004. Oplægget skal være udkast til en
politik for DSF kaution af klubbernes lån hos DIF.
De umiddelbare retningslinier skal være

Max. 500.000,- kr.

Max. 30 % af projektet

Ejendomsforbehold
I øvrigt skal der Indhentes yderligere informationer ved klubberne.
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Dagsordenens punkt 5 – Finnesvømning VM 2006 – arrangementsaftale med WestSwim
Vedlagte aftale fremlægges til godkendelse og underskrivelse såfremt arrangementet tildeles Dansk
Sportsdykker Forbund.
Indstillet af:

Jørn Christoffersen

Bilag:

2.

Beslutning:

Det blev besluttet, at vi uanset diverse rygter fremsender vores forslag.

Arrangementsaftale vedr. VM i finnesvømning 2006

Efter CMAS EB beslutning den 29. ds. kan vi underskrive aftalen såfremt arrangementet tildeles Dansk Sportsdykker Forbund.
Forinden er dog følgende bemærkninger til aftalen:

Den korrekte forkortelse på Forbundets navn er DSF.

Der skal tages højde for en VIP ansvarlig?

Der skal tages højde for tolkning?

Aktion:

18. april 2004
Bestyrelsesmøde 04-2004

Dagsordenens punkt 6 – Standardkontrakt - sponsoraftaler
Udkast fremlagt til godkendelse.
Indstillet af:

Carsten E. Woetmann

Bilag:

3.

Beslutning:

Standardkontrakt - sponsoraftalen blev godkendt med rettelser.

Aktion:

CEW rundsender udkast til markedsføringsplanen til bestyrelsen.
Skal forbundet have en hovedsponsorer? Marketingsudvalget arbejder videre med
sagen.
Sponsoraftaler lægges ud til brug for forbund, udvalg og kredse.

Standardkontrakt - sponsoraftale
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Dagsordenens punkt 7 – Standardkontrakt - medlemsfordele
Udkast fremlagt til godkendelse.
Indstillet af:

Carsten E. Woetmann

Bilag:

4.

Beslutning:

Standardkontrakt - medlemsfordele blev godkendt med rettelser.

Aktion:

CEW retter og lægger den ud på nettet til brug for forbund, udvalg og kredse.

Standardkontrakt - medlemsfordele
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Dagsordenens punkt 8 – Repræsentantskabsmøde 2004
Status på det kommende repræsentantskabsmøde
Indstillet af:

Carsten Woetmann og Jan Ivar Pinndal

Bilag:
Beslutning:







JC genopstiller ikke igen grundet eksamen i det næste år.
KAH har svært at løse opgaverne i den ny struktur (hvis den ny struktur bliver
vedtaget)
KS vil stille op til Sikkerhedsforumet.
CEW vil gerne stille op til Klubforumet.
Mangler p.t. kandidat til Ungdomsforumet.
Michael B. Sørensen vil gerne stille op til suppleant.

Adgangsforhold:
Vi laver ”taletidskort” (den norske model” som udleveres ved ankomsten til repræsentantskabsmødet).
Alle repræsentanter for et ”taletidskort” med nr. / navn og kun i forhold til det antal stemmer som klubben har medlemmer til (øvrige fremmødte fra klubberne er ”gæster” (uden taletid)).

Aktion:

JIP kontakter kandidater til bestyrelsen.
CEW laver ”talekort” + lister repræsentantskabsmødet.
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Dagsordenens punkt 9 – Dopingregler
DIF har fremsendt følgende retningslinier for dopingdømte:
-------------------------------------------Dopingdømtes OL-deltagelse:
Følgende retningslinier og procedure er fremgangsmåden for, hvorledes spørgsmålet om tidligere dopingdømtes OL-deltagelse håndteres:
1) Beslutningskompetencen
Det er DIF’s bestyrelse, der har den endelige OL-udtagelseskompetence, og det skal derfor også være
DIF’s bestyrelse, der træffer beslutningen om, hvorvidt en tidligere dopingdømt kan deltage ved OL. Det
understreges samtidig herved, at der er tale om et rent udtagelsesanliggende og ikke om en yderligere dopingsanktion. Derved kommer DIF ikke i karambolage med WADA-kodekset, og af samme grund skal der
heller ikke oprettes en særskilt appelinstans, der kan behandle klager over bestyrelsens beslutninger om,
hvorvidt en tidligere dopingdømt kan få lov til at deltage ved OL. Bestyrelsens beslutninger på dette område
vil dog som på alle andre områder kunne indbringes for DIF’s appeludvalg.
2) Hvem er omfattet af DIF’s udtagelsesprincipper for dopingdømte
Alle udøvere, trænere og ledere, som er dømt af DIF’s dopingnævn eller af en anerkendt udenlandsk myndighed vil som udgangspunkt ikke kunne deltage ved OL som en del af DIF’s delegation – hverken som
DIF-akkrediteret udøver, træner eller leder.
3) I hvilke tilfælde kan der dispenseres fra hovedprincippet
Tidligere dopingdømte udøvere, trænere og ledere skal selv rette henvendelse til DIF med anmodning om at
få mulighed for at deltage i OL – dvs. initiativpligten ligger hos de tidligere dopingdømte, ikke hos DIF.
DIF’s bestyrelse skal ved behandling af sådanne sager lægge vægt på følgende kriterier:
a) Hvor lang tid siden er det, at den pågældende har udstået sin dopingstraf. Der bør her tages
udgangspunkt i, at jo længere tid, der er gået siden dopingstraffen, jo mere taler for, at man skal dispensere og give mulighed for OL-deltagelse.
b) Den pågældendes alder, da dopingkarantænen blev idømt. Udgangspunktet er her, at det betragtes
som en formildende omstændighed, hvis vedkommende var meget ung og urutineret, da dopingmisbruget foregik.
c) Karantænens længde. Milde straffe er som udgangspunkt en væsentlig grund til at dispensere og
lade den pågældende deltage i OL. Der kan ikke angives en bestemt grænse for, hvilke karantænelængder, der må betragtes som en mild straf, idet der med det nye WADA-kodeks er mulighed for
mere differentierede straffe end tidligere. Imidlertid vil der i forbindelse med strafudmålinger blive
taget stilling til, om der er formildende omstændigheder i forbindelse med dopingovertrædelsen, og
disse formildende omstændigheder bør DIF’s bestyrelse inddrage i vurderingen af den pågældendes mulighed for at deltage i OL. Formildende omstændigheder kan være:
-

At den pågældende har indtaget forbudte stoffer, som specielt afstedkommer utilsigtet overtrædelse af dopingreglerne, fordi de f.eks. optræder i mange lægemidler
At den pågældende kan bevise, at han/hun er uden væsentlig skyld i eller uagtsomt har
overtrådt dopingreglerne
At den pågældende har tilstået og medvirket til opklaring af overtrædelser af dopingreglerne

d) Andre formildende omstændigheder. F.eks. skal det indgå i DIF’s bestyrelses vurdering, om en
dopingdømt efter sin dopingdom har udvist en adfærd, som har været anerkendelsesværdig. F.eks.
ved offentligt at angre dopingmisbruget og arbejde i oplysningskampagner, der forebygger dopingmisbrug blandt børn og unge.
DIF’s bestyrelse skal ved behandling af sager om, hvorvidt en tidligere dopingdømt skal have mulighed for
at deltage i OL, anlægge en helhedsvurdering, hvori som minimum ovennævnte forhold skal indgå i bedømmelsen. DIF’s bestyrelse skal endvidere høre den pågældende udøvers specialforbund med henblik på
at få så fyldestgørende et samlet billede af den pågældende udøvers OL-egnethed.
4) Afgørelsernes form.
DIF skal i sine afgørelser angive begrundelserne for beslutningen skriftligt til den pågældende udøver og
udøverens specialforbund.
5) De nye OL-udtagelsesprincippers ikrafttræden
Princippet om at dopingdømte ikke kan deltage i OL samt at DIF’s bestyrelse kan dispensere herfor ud fra
ovennævnte kriterier træder i kraft den 5. februar 2004. Det omfatter de under pkt. 2 nævnte personer uanset, hvornår dopingkarantænen er idømt.
--------------------------------------------------På baggrund af disse regler ønskes en generel drøftelse af dopingproblematikken i DSF.
Indstillet af:

Jan Ivar Pinndal

Bilag:

--

Beslutning:

Punktet udsættes til et senere møde.

Aktion:
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Dagsordenens punkt 10 – Uv-rugby signalmateriel
Uv-rugby udvalget er i besiddelse af et stk. signaludstyr, som benyttes i Danmarksturneringen.
Vi får det i øjeblikket opbevaret på forbundskontoret.
Vores forespørgsel går på, om bestyrelsen kan godtage at forbundskontoret sørger for fremsendelse og
modtagelse af signaludstyret med posten/fragtmand hvis nødvendigt. Udgifterne ved denne aktivitet vil ligge
inden for udvalgets budget for turneringsaktiviteter. Udlånsaktiviteten koordineres af udvalget, men vi vil
gerne om det er muligt, at forbundskontoret kan forestå det praktiske i afsendelse og modtagelse af udstyret.
Indstillet af:

Uv-rugby udvalget

Bilag:

--

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Aktion:
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Dagsordenens punkt 11 – DIF fordelingsnøgle
Det tidligere udsendte forslag til fremtidig fordelingsnøgle for tilskud til DIF specialforbund ønskes drøftet
igennem. På det kommende årsmøde i DIF den 1. maj er forslaget til afstemning.
Til drøftelse.
Indstillet af:

Stig Lyngby

Bilag:

5.

Beslutning:

Vi skal ”udvikle” på vores visioner, så vi imødegår den dårlige udvikling på
aldersfordelingen i forbundet og arbejder frem imod den nye fordelingsnøgle i DIF.

Aktion:

JIP laver et oplæg.

Forslag til vægtning i ny fordelingsnøgle
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Dagsordenens punkt 12 – Eventuelt
Følgende 5 punkter skal med til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde:


Skoleaftaler: Forslaget blev forhåndsgodkendt. Bilag kommer.



Klubsæresnål er OK for bestyrelsen. Laver evt. et nyt forslag.



4 stjernet CMAS bevis forhåndsgodkendes efter klubbens indstilling. Der lave en politik på området
med en ansøgningsfrist for at få et overblik over antal beviser.



EUF: Træningsfaciliteter i Frankrig. Til alles vores brug. OK for os.



Vores forslag til CMAS oversætning til fransk bl.a. MASH sætter det i værk.

