Stævne- og lejrudvalget - Kommissorium pr. april 2019:
Hjemmel: Udvalget er et vedtægtsbestemt stående udvalg, jf. DFF’s Vedtægter § 21.
Kommissorium udarbejdes af Bestyrelsen, jf. § 21, stk. 2.
Sammensætning: Jf. § 22 stk. 2 består udvalget ”af en formand, tre medlemmer samt en
suppleant. Formanden, to af udvalgets medlemmer samt suppleanten vælges på
repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af Bestyrelsen, jf. § 14.”
Ansvarsområde: Nationale stævner og lejre, herunder politisk og administrativ forankring af DFF’s
og DIF’s Strategiaftales Spor 1, Indsats 5.
Arbejdsopgaver: Stævne- og lejrudvalget skal
1. Generelt:
a. Løbende formulere og justere politikken for DFF’s stævner og lejre inden for de rammer,
der er besluttet af Bestyrelsen.
b. Sikre drift af on-line stævneafviklings- og tilmeldingssystem bistået af Sekretariatet (IKC).
c. Sikre formidling og dokumentation af nationale stævneresultater samt ajourføring af
nationale ranglister bistået af Sekretariatet (IKC).
d. Rådgive og vejlede foreningerne om afholdelse af konkurrencer.
e. Gennemføre reglementsbestemmelser. Herunder tage stilling til, offentliggøre og
implemente ændringer i nationale reglementer (ekskl. HEMA-fægtning), og sikre kontakt til
udenlandske samarbejdspartnere i reglementsspørgsmål.
f. Udarbejde handlingsplaner ud fra DFF’s mål og strategier for stævner og lejre, herunder:
2. Specifikt:
a. Udarbejde en koordineret sæsonplan for nationale stævner for børn, unge og voksne, som
godkendes af Bestyrelsen, jf. 18 stk. 1, nr. 10.
b. Iværksætte og koordinere et antal lejre eller træningssamlinger for børn, unge eller voksne
breddefægtere.
c. Forvalte forbundets stævnemateriel. Herunder at forestå indkøb og sikre vedligeholdelse,
opbevaring og transport af stævnemateriellet bistået af DFF’s Materielansvarlig.
d. Selvstændigt videreføre opgaverne, herunder implementering, i udviklingsindsatsen for
stævner og lejre i DFF’s Strategiaftale Spor 1 indsats 5.
Udvalget har pligt til at holde Bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og
at besvare alle spørgsmål, som måtte stilles af Bestyrelsen vedrørende dets virksomhed.
Sæde i andre organer: Udvalgsformanden har sæde i DFF’s Bestyrelse, jf. § 22 stk. 3.
Budgetansvar: Fra 2019: Konto nr. xxxxx-yyyyy. Beløb 2019-budget: zzz.zzz,- kr.
Løbetid og fornyelse: Løbetid maj 2019 - december 2019. Opdateres 2020.
Vedtaget af DFF’s Bestyrelse d. 05.12. 2018.

