Forbundsledelsen
3. oktober 2017

Til regioner og foreninger

DAI's 42. kongres 11. november 2017 i Dalum, Odense
Som meddelt i indkaldelse af 7. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin
42. kongres lørdag, den 11. november på Dalum Landbrugsskole, Odense.
I henhold til vedtægterne fremsendes de forslag, der er modtaget til behandling på
kongressen, forslag til kandidater til forbundsledelsen, budget for år 2018,
skitsebudgetter for årene 2019 og 2020 samt forslag til arbejdsprogram for den
kommende kongresperiode.
Som meddelt i indkaldelsen skal tilmelding af deltagere i kongressen være
foretaget på www.dai-sport.dk senest 13. oktober. Så, hvis I ikke har tilmeldt jer
kongressen - så er muligheden der endnu. Kongresindkaldelsen kan også findes på
www.dai-sport.dk.
Ud over kongressens dagsorden vil dagen byde på gæstetaler af Thomas Bach,
næstformand i Danmarks Idrætsforbund og Orla Hav, der er formand for
Folketingets Kulturudvalg. Endvidere vil der være et underholdende stand-up
indslag om frivillighed ved Sebastian Dorset.
Er der spørgsmål til tilmelding til kongressen, så tøv ikke med at kontakte Jimmy
Lauridsen på telefon 43 26 23 84 eller e-mail dai@dai-sport.dk.

Med venlig hilsen

Jan F. Ludvigsen,
forbundsformand.

/

Palle Thomsen,
forbundssekretær.

DAI's kongres 11. november 2017
Budget
2018

Skitsebudget Skitsebudget
2019
2020

I alt
2018 - 2020

Danmarks Idrætsforbund
Fagforbund
Renteindtægter
Sponseringer/samarbejdsaftaler
Kontingenter ekstraordinære

5.500.000
18.000
15.000
72.000
40.000

5.500.000
18.000
15.000
80.000
40.000

5.500.000
18.000
15.000
90.000
40.000

16.500.000
54.000
45.000
242.000
120.000

Indtægter i alt

5.645.000

5.653.000

5.663.000

16.961.000

Adm. tilskud til regioner
Administration
Personale adm. og ledelse
Pr. og information
Organisationsudvikling
Forsikring foreninger
Organisatoriske møder
Uddannelse
National idræt
International idræt
Hensættelser m.m.

200.000
375.000
1.282.000
60.000
40.000
325.000
250.000
143.000
3.610.000
75.000
40.000

200.000
380.000
1.312.000
60.000
40.000
325.000
250.000
143.000
2.875.000
250.000
40.000

200.000
385.000
1.342.000
60.000
40.000
325.000
150.000
143.000
2.905.000
75.000
0

600.000
1.140.000
3.936.000
180.000
120.000
975.000
650.000
429.000
9.390.000
400.000
80.000

Udgifter i alt

6.400.000

5.875.000

5.625.000

17.900.000

-755.000

-222.000

38.000

-939.000

3.193.000

2.971.000

3.009.000

Resultat
Forventet egenkapital

Forslag fra Samarbejdsudvalget til vedtægtsændringer på
kongressen 11. november 2017:
Under § 7 Forbundsledelse, samarbejdsudvalg, idrætsudvalg og idrætsforum:
FORBUNDSLEDELSEN
Forbundets øverste myndighed i kongresperioden er forbundsledelsen, der består af:
Forbundsformand
4 medlemmer 6 medlemmer
2 suppleanter (uden stemmeret).
Forbundssekretæren (uden stemmeret).
Hvis forbundsformanden eller et medlem udtræder i kongresperioden, kan forbundsledelsen indsætte
nyt medlem (uden stemmeret)
En regionsformand eller regionskasserer kan ikke være medlem af forbundsledelsen.
IDRÆTSUDVALG.
Umiddelbart efter kongressen nedsætter forbundsledelsen et idrætsudvalg. Indstillingen af
udvalgsmedlemmer sker på Idrætsforum. Det ene medlem skal være fra forbundsledelsen.
Idrætsudvalget har følgende primære opgaver:
o
o
o

Udarbejdelse af handlingsplaner og forslag til budgetter for forbundets idrætsaktiviteter
Fastholdelse og sikring af arbejdet med aktiviteterne og den idrætslige udvikling i
idrætsgrenene mellem møderne i idrætsforum
Igangsættelse af nye initiativer omkring idrætslig udvikling på landsplan og i udvalgte områder.

(Bemærkning: Forbundsledelsen nedsætter dette udvalg efter kongressen i lighed med øvrige udvalg,
der kan nedsættes af forbundsledelsen)

IDRÆTSFORUM
Forbundets idrætslige arbejde på landsplan drøftes i et idrætsforum, der afholdes to gange i
kongresperioden og som består af:
Forbundsledelsen
Idrætsudvalget (nedsat af forbundsledelsen)
Regionsformændene
Op til 3 medlemmer fra hvert af regionernes idrætslige udvalg
Op til 3 repræsentanter fra andre idrætter og aktivitetsområder, der er under igangsættelse og/eller
under forankring
Herudover kan eksempelvis udvalg nedsat af forbundsledelsen og foreninger i nye idrætsgrene inviteres
til at deltage.

Idrætsforummet har følgende primære opgaver:
Indstilling af medlemmer til Idrætsudvalget
Valg af personer til udvalg, der skal varetage aktiviteter på tværs af DAI’s regioner: DAI’s
fodboldudvalg, DAI’s krolfudvalg, DAI’s senioridrætsudvalg etc.
Initiativer omkring den idrætslige udvikling
Teknisk ledelse af de enkelte idrætsgrene herunder mesterskabsregler
Drøftelse og koordinering af forbundets idrætsaktiviteter
Udveksling af erfaringer
Fremme og sikre den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt og på landsplan; bl.a. ved dannelse
af idrætsforeninger
§ 8 Kongres, kongresforslag, delegerede, valg og ekstraordinær kongres.
På kongressen vælges:
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

forbundsformand
4 medlemmer af forbundsledelsen 6 medlemmer til forbundsledelse
2 suppleanter til forbundsledelsen
2 kritiske revisorer
1 kritisk revisorsuppleant
3 medlemmer af appeludvalg
1 suppleant til appeludvalget

Valgbare er alle medlemmer under DAI. Forbundets funktionærer er dog ikke valgbare til
forbundsledelsen.
Valget af forbundsledelsen sker efter følgende procedure:
Først vælges forbundsformanden, dernæst de øvrige 4 medlemmer 6 medlemmer til forbundsledelsen.
Der skal stemmes på det antal kandidater, som svarer til de ledige pladser på det pågældende tidspunkt,
ellers er stemmesedlen ugyldig. Kandidaterne opnår valg efter antal modtagne, gyldige stemmer og skal
have opnået majoritet (50 % +1) af de afgivne, gyldige stemmer. Dette gælder tillige for en eventuel
anden valgrunde, mens kandidaterne i en eventuel tredje valgrunde opnår valg i forhold til vakante
pladser ifølge placering efter stemmetal.

Modtagne forslag til kandidater til valg af forbundsledelse på
kongressen 11. november 2017:
Forbundsformand:

Per Huniche (Idrætsforeningen Vikingerne)

Medlemmer:

Sonja Søe Bergmann (Bowleren)
Birthe Henriksen (Arbejdernes Tennis Klub)
Peter Rasmussen (Rolfsted IF)
Mogens Damgaard (Herlev Tennis Klub)
Eddy Marrup (B 70 Hallund)
Flemming Birkemosegaard (Ledøje – Smørum Krolf)

Alle kandidater er indstillet af forbundsledelsen på møde 19. september 2017

Forslag fra Samarbejdsudvalget til:
Arbejdsprogram for Dansk Arbejder Idrætsforbund 2017-2020
DAI prioriterer idræt og motion, der gør en forskel i den danske idrætsverden
DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver
medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI og som kan tiltrække voksne
begyndere
 Videreudvikle idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne
 Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye
medlemmer; bl.a. ved at udbrede koncepter, der er lykkedes andre steder i landet
 Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere
 Satse på nye aktiviteter og motionstiltag målrettet voksne begyndere og arbejde på,
at få voksne begyndere med i eksisterende aktiviteter
 Udvikle den interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn
for det frivillige engagement
DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund
idrætstilbud, der sikrer en livslang aktiv idrætsudvikling
 Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid
selvbærende frivillig lederskare
 Være opmærksom på tendenser i tiden således, at nye aktivitetsområder kan være
med til at sikre livslang idræt i DAI
 Indgå i relevante samarbejder med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund,
specialforbund og andre interesserede organisationer
 Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet”
DAI løfter en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud
til borgere med særlige behov; dette med særligt fokus på seniorer og personer
med psykiske vanskeligheder
 Iværksætte idræt og træning for borgere med særlige behov med særligt fokus på
seniorer og borgere med psykiske vanskeligheder
 Have fokus på at forankre initiativer i medlemsforeninger
 Gennemføre idrætsarrangementer tilpasset målgrupperne
 Udbyde og gennemføre uddannelser af frivillige, trænere og fagpersoner
 Være kommunernes foretrukne samarbejdspartner på området
 Indgå i relevante samarbejder med organisationer i og uden for idrættens verden
 Indgå samarbejder i regi af ”Bevæg dig for livet” samt med specialforbund i DIF
DAI er et attraktivt og eftertragtet fællesskab at være frivillig i
 Øge antallet af kvalificerede kandidater til de frivillige poster i regionerne og
forbundet
 Sikre synliggørelse og anerkendelse af det frivillige arbejde
 Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen
 Minimere eventuelle barrierer for frivilligt arbejde i DAI
 Som arbejdsplads sikre et godt samspil mellem frivillige og medarbejdere
DAI sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser
 Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT
 Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet
 Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder
DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og
samvær i ”En verden af gode oplevelser”

