
 
Forslag 2: 
 
Punkt F 
 
Indkomne forslag i henhold til lovene §12. 

• Bestyrelsen forslår: 
 
Ændring i bestyrelsesopbygningen i Danmarks Skiforbund §9 & §12,: 
 
Bestyrelsen foreslår at suppleant posterne for bestyrelsen nedlægges. 
 
Motivation: 
Suppleanterne for bestyrelsen har deltaget i alle møder siden repræsentantskabsmødet i Aarhus 2006. Det 
har betydet at bestyrelsen rent praktisk har været ni personer. Koordination og praktisk afvikling af møderne 
har været en udfordring henset til det store antal bestyrelsesmedlemmer, og henset til at bestyrelsen ønsker 
flere resurser ud i de arbejdede disciplin teams og projektgrupper, foreslår bestyrelsen at de to suppleant 
postere nedlægges med virkning fra valget 2012. 
 
Vedtages denne ændring har det følgende indflydelse på Danmarks Skiforbunds love: 
 

§ 9: Valg af bestyrelse 
Alle valg er for 2 år - med undtagelse af suppleanter, som er for 1 år: 
I de ulige årstal vælges 
Formand 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 Suppleanter (for et år) 
 
I de lige årstal vælges 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 Suppleanter (for et år) 
 
§ 12: Repræsentantskabsmødet: 
a) valg af dirigent 
b) beretning af formanden  
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12. 
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner 
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende 
kalenderår 
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt 
bladkontingent for det kommende kalenderår 
g) behandling af indkomne forslag 
h) valg af formand (ulige årstal) 
i) valg af næstformand (lige årstal) 
j) valg af kasserer (lige årstal)  
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
mn) valg af 1 revisor (ulige årstal) 
no) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
op) valg af formand til ordensudvalget(ulige årstal) 
pq) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget(lige årstal) 
qr) valg af 1 suppleant til ordensudvalget(for 1 år) 
rs) eventuelt 


