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§ 1 Navn, hjemsted og medlemskaber.
Forbundets navn er Dansk Arbejder Idrætsforbund. Forbundet er upolitisk og ledes i demokratiets ånd
med lige ret for alle foreninger, som er tilsluttet forbundet.
Forbundets hjemsted er Brøndby kommune.
Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund og stillet som et specialforbund inden for dette. DIF's
love er gældende for DAI ifølge særlige aftaler mellem DIF og DAI.
Forbundet er ligeledes medlem af C.S.I.T. - Confédération Sportive International Travailliste et Amateur
(det internationale amatør- og arbejderidrætsforbund).
§ 2 Formål.
DAI virker for at udbrede motions- og konkurrenceidræt som ligeværdige elementer. I erkendelse heraf
lægger forbundet stor vægt på at modvirke tendensen til forskelsbehandling inden for idrætsverdenen.
DAI virker for et bredt syn på idræt, idet idrætten skal udformes med henblik på den almindelige
idrætsudøveres behov og udvikling i sammenhæng med og tilknytning til andre fritidskulturelle aktiviteter.
DAI arbejder for udbredelse og udvikling af idrætstilbud med et socialt og sundhedsfremmende sigte.
DAI arbejder for, at demokrati og medansvar til stadighed udvikles, såvel i foreningslivet som under
idrætsudøvelse.
DAI arbejder for, at internationalt idrætssamarbejde får karakter af samvær og konkurrence i en
atmosfære af kammeratskab.
§ 3 Forbundet.
For at virkeliggøre formålene organiseres forbundets arbejde efter følgende retningslinier:
Forbundet skal:
a)

Medvirke til dannelse af idrætsforeninger og deres organisering under DAI.

b)

Virke som bindeled mellem regionerne og støtte samarbejdet i de forskellige idrætsgrene –
og motionsaktiviteter.

c)

Varetage foreningernes interesser overfor offentligheden og offentlige myndigheder samt
inden - og udenlandske idrætsorganisationer.

d)

Forestå aktiviteter mellem ligeværdige idrætsudøvere med respekt for hinanden og
idrætsgrenenes konkurrenceregler.
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e)

Deltage i et internationalt idrætssamkvem for at øge forståelsen for andre nationers kultur.

f)

Forestå en alsidig kursusvirksomhed for at bidrage til foreningernes idrætsvirksomhed.

g)

Synliggøre DAI’s værdier og aktiviteter og DAI som organisation.

§ 4 Organisatorisk struktur
DAI er organisatorisk inddelt i 5 regioner:
DAI Region Hovedstaden, DAI Region Sjælland, DAI Region Syddanmark, DAI Region Midtjylland,
DAI Region Nordjylland.
De enkelte regioner følger geografisk de officielle regioner i Danmark.
Den organisatoriske inddeling er ikke begrænsende for aktiviteter på tværs af regionerne eller i mindre
regionale enheder (satellitter).
Samarbejdsudvalget kan foretage ændringer i den organisatoriske struktur.
De under forbundet stående regioner, foreninger og ekstraordinære medlemmer er underkastet
forbundets vedtægter.
Regionerne har ret til at disponere økonomisk uden forudgående godkendelse fra forbundets ledelse.
Forbundet kan ikke være medhæftende for økonomiske forpligtigelser, de enkelte regioner indgår på
egen hånd.
Regionernes regnskab skal forinden, at der foretages revision, forelægges forbundet til
gennemsyn og eventuel udtalelse.
§ 5 Medlemskab, kontingent og foreningernes forpligtelser.
Som ordinært medlem af DAI optages enhver idrætsforening, der anerkender forbundets vedtægter og
som opfylder betingelserne i ”Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ for medlemsorganisationernes
medlemsforeninger”.
Indmeldelse skal ske skriftligt til forbundet.
Forbundets svar på anmodningen om optagelse skal foreligge senest 4 uger efter, at begæring er
modtaget. Information om indmeldelse fremsendes efterfølgende til den region som foreningen tilhører.
DAI godkender foreningens navn.
Ordinære medlemmer skal være tilsluttet den pågældende region.
Medlemmernes kontingent forfalder til betaling senest 31. marts. Nye medlemmer betaler ved
indmeldelsen. For foreninger, der optages efter 1. oktober, vil kontingentet dække den resterende del af
året, hvori optagelsen finder sted samt det efterfølgende kalenderår.
Udmeldelse af forbundet skal ligeledes ske skriftligt til forbundet og kan kun anerkendes såfremt gæld til
region og forbund er betalt. Sker udmeldelse efter 1. april medregnes kontingent for det pågældende år
som eventuel gæld.
DAI meddeler Danmarks Idrætsforbund enhver til - og afgang af foreninger.
Som ekstraordinære medlemmer optages enkeltpersoner, foreninger, paraplyorganisationer og andre
grupper af personer.
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Foreningerne er endvidere forpligtet til:
a. at efterkomme enhver beslutning, som vedtages på kongressen, truffet af forbundsledelsen
eller de respektive regionsmøder og regionsledelser i overensstemmelse med lovene.
b. at yde forbund og regioner fornøden bistand både til gennemførelse af pålagte hverv og
tilvejebringelse af oplysninger.
c. at lade sig registrere én gang årligt til DIF som medlem af DAI inden den fastsatte tidsfrist.
Undladelse af registrering til DIF inden den fastsatte tidsfrist medfører udelukkelse fra
forbundsarrangementer det efterfølgende år samt pålignelse af bøde til forbundet. Bødens
størrelse fastsættes forud for kongressen.
d. ved eventuelle bestyrelsesændringer omgående at give forbundet eller regionen meddelelse
herom. Herefter sker intern orientering.
Optagelse af ordinære medlemmer af sker i henhold til ”Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ for
medlemsorganisationernes medlemsforeninger”.
Nye foreninger kan ikke deltage i DAI’s aktiviteter, såfremt de er i restance til et andet idrætsforbund.
Forbundsledelsen kan udelukke foreninger og medlemmer fra forbunds- og regionsarrangementer, hvis
de har forfalden gæld til forbundet.
Foreninger og regioner under forbundet kan ekskludere medlemmer. Forbundet kan udelukke
foreninger, ordinære og ekstraordinære medlemmer, der handler imod forbundets love og afgørelser.

§ 6 Appeludvalg.
Appeludvalget består af mindst 3 medlemmer. Disse vælges af kongressen, der endvidere vælger en
suppleant. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
Et medlem eller en suppleant i appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under
eller tilknyttet DAI. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som
er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DAI’s
vedtægter, regler, reglementer m.v. Enhver person eller forening under DAI er berettiget til at
indbringe disse sager for udvalget.
Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DAI’s regler forudsættes at være endeligt
afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for appeludvalget.
Desuden afgør udvalget som voldgiftsret stridigheder imellem forbundet, regionerne, foreningerne og
medlemmerne indbyrdes, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og når
udvalget mener at kunne påtage sig at afgøre den opståede strid.
Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet
bekendt med den afgørelse, der klages over.
Ingen sag kan indbringes for appeludvalget uden at have fulgt den normale forretningsgang. En sag kan
således ikke indbringes af en person eller en klub, før den lokale region eller et udvalg under samme har
truffet en afgørelse i sagen. Afgørelsen kan appelleres til appeludvalget, men anmodning om appel skal
fremsendes inden 4 uger efter, at regionen eller regionsudvalget har givet meddelelse om kendelsen.
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En sag, der ønskes forelagt forbundets appeludvalg, indsendes til forbundsledelsen, der har pligt til at
overgive sagen til udvalget inden 14 dage efter modtagelsen for at fremme sagen mest muligt. Ved
fremsendelsen skal sagen være ledsaget af et depositum på kr. 300, der tilbagebetales, hvis klageren
vinder sagen.
Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte
beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan
udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.
Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen
med at søge at mægle mellem parterne (mediation).
En af appeludvalget truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg inden
4 uger efter, at parten har modtaget appeludvalgets afgørelse.
Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på denne ankemulighed.
Anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. Appeludvalget kan dog
beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har opsættende virkning.
Regler for appeludvalget skal udfærdiges af forbundsledelsen og godkendes af kongressen efter at
have været forelagt Danmarks Idrætsforbund, hvis bemærkninger til forbundsledelsens udkast
ligeledes skal forelægges.
§ 7 Forbundsledelsen, samarbejdsudvalg, idrætsudvalg og idrætsforum.
FORBUNDSLEDELSEN
Forbundets øverste myndighed i kongresperioden er forbundsledelsen, der består af:
Forbundsformand
6 medlemmer
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.
Forbundsledelsen har følgende primære opgaver:
a. Iværksættelse og kontrol af aktiviteter til hensigtsmæssig styring af forbundet. Dette skal ske i
overensstemmelse med vedtægter og regler, herunder arbejdsgange og rutiner i forbindelse med
intern kommunikation, administration og økonomi.
b. Repræsentation udadtil, herunder tilvejebringelse af samarbejdsaftaler, forhandlinger med
myndigheder o.lign.
c. Konkrete fortolkninger af generelle bestemmelser i forbundets vedtægter og regler herunder
samarbejdsudvalgets beslutninger.
d. Kontrol af forbundets aktiviteter i forhold til formål og budgetter, samt vedtagelse af principielle
(objektive) retningslinier for DAI's samlede virksomhed.
e. Koordinere fælles opgaver og bestemmelser, f.eks. vedr. udlandsrejser, uddannelse og
informationsvirksomhed.
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f. Varetage den løbende fornyelse af forbundets aktivitetsområder og image. Herunder
nedsættelse af udvalg.
g) Vedtagelse af budgetter og udgiftsprioriteringer.
h) Varetage forbundets overordnede personaleledelse.
Medlemmer af forbundsledelsen har ret til at overvære alle møder og idrætsstævner arrangeret af
forbundet, regionerne og foreningerne.
Forbundsledelsen fremsender revideret regnskab én gang årligt til regionerne.
SAMARBEJDSUDVALG
Forbundets virksomhed kan drøftes i samarbejdsudvalget, som består af:
a) Forbundsledelsen
b) Op til 3 personer fra hver af de enkelte regioners ledelse
c) 1 repræsentant valgt af og blandt medarbejderne.
Samarbejdsudvalget samles 2 gange årligt.
Samarbejdsudvalget har følgende primære opgaver under hensyntagen til kongresbestemte regler og
vedtagelser:
a. Drøftelse af DAI's samlede arbejdsprogram, budgetter og udgiftsprioriteringer.
b. Udformning af forslag til retningslinier for DAI's samlede virksomhed.
c. Vurdering, koordinering og fornyelse af forbundets samlede virksomhed.
d. Organisatorisk udvikling og geografisk udbredelse.
e. Drøftelse af økonomiske forhold i regioner og forbund samt drøftelse af forhold med
direkte betydning for regionernes virksomhed.
Der er tavshedspligt omkring forhold og informationer, der er fortrolige.
Arbejdsprogrammet for den kommende kongresperiode, budget for det kommende år, skitsebudget for
efterfølgende år samt rettidigt indsendte kongresforslag drøftes på et særligt møde i samarbejdsudvalget
i kongresåret. Budgetdrøftelsen foregår på baggrund af forslag/oplæg fra forbundsledelsen.

IDRÆTSFORUM
Forbundets idrætslige arbejde på landsplan drøftes i et idrætsforum, der afholdes to gange i
kongresperioden og 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.
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Idrætsforummet har følgende primære opgaver:
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
Fremmelse og sikring af den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt og på landsplan; bl.a. ved
dannelse af idrætsforeninger

§ 8 Kongres, kongresforslag, delegerede, valg og ekstraordinær kongres.
Kongressen er forbundets højeste myndighed. Den afholdes hvert 3. år (basisår 1990) i november
måned med følgende dagsorden:
1. Beretninger
2. Regnskab og budget
3. Indkomne forslag
4. Vedtagelse af arbejdsprogram
5. Valg
6. Eventuelt
Forbundsledelsen indkalder til kongres med mindst 3 måneders varsel.
Alle forslag, der ønskes behandlet, skal være vedtaget af en forening, et regionsbestyrelsesmøde, et
regionsrepræsentantskabsmøde, et regionsidrætsmøde, idrætsforummet, samarbejdsudvalget eller af
forbundsledelsen og skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest 7 uger før kongressens
afholdelse. Forslag til kandidater til valg til forbundsledelsen skal være forbundskontoret skriftligt i hænde
senest 7 uger før kongressens afholdelse og skal tilsvarende være vedtaget af et af de førnævnte
organer, der kan stille forslag til kongressen.
Forslagene skal være udsendt til regioner og foreninger senest 5 uger før kongressen tillige med budget
for kommende år, skitsebudget for efterfølgende år samt forslag til arbejdsprogram for kommende
kongresperiode.
I kongressen har følgende ret til at deltage med taleret:
a)
b)
c)
d)
e)

2 repræsentanter for bestyrelsen i hver medlemsforening. Repræsentanterne skal være
medlem af den forening, de repræsenterer.
6 repræsentanter for hver regionsledelse.
Personer valgt af kongressen.
Ekstraordinære medlemmer og revisorer.
Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen.

Stemmeret har samme undtagen suppleanter, ekstraordinære medlemmer og revisorer,
appeludvalgsmedlemmer samt medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen. Hver forening har
højst 2 stemmer, dog skal foreningen have betalt forfalden kontingent og må ikke have forfalden gæld til
hverken forbund eller region. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Enhver, der ønsker at deltage i kongressen skal senest 4 uger før dens afholdelse tilmelde sig til
forbundet med opgivelse af navn, adresse samt, hvem vedkommende repræsenterer.
Kongressen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle afgørelser træffes ved almindeligt
stemmeflertal (jfr. dog §10). I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
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På kongressen vælges:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

forbundsformand
6 medlemmer af 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 6 medlemmer af 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.
Forbundsledelsen konstituerer sig selv og udfærdiger forretningsorden på første møde afholdt efter
kongressen. Konstituering og forretningsorden offentliggøres på DAI’s hjemmeside.
Senest 3 måneder efter kongressen udsendes til samtlige delegerede et beslutningsreferat. Alle
vedtagelser på kongressen såsom resolutioner, ændringer til vedtægter m.m. offentliggøres samtidigt på
DAI’s hjemmeside.
DAI indsender liste over de på kongressen valgte til Danmarks Idrætsforbund.
Ekstraordinær kongres kan indkaldes, når forbundsledelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50
ordinære medlemsforeninger repræsenterende over 10.000 medlemmer skriftligt begærer det med
opgivelse af forhandlingsemne.
§ 9: Tegningsregler
Forbundsledelsen tegner forbundet i økonomiske anliggender og er bemyndiget til:
At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til enten alene eller i
fællesskab at kunne tegne forbundet i økonomiske anliggender under hensyntagen til vedtagne
budgetter.
At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til alene eller i
fællesskab at kunne disponere over forbundets midler via elektroniske bankprodukter.
At udpege et medlem af forbundsledelsen, der sammen med forbundssekretæren kan give adgange til
forbundets elektroniske bankprodukter.
§ 10 Etik og god organisationsledelse
DAI og DAI’s medlemmer er underkastet Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ samt Danmarks
Idrætsforbunds matchfixing regulativ og har sit eget adfærdskodeks om matchfixing.
Der er udarbejdet et regelsæt for god organisationsledelse (code of conduct).
§ 11 Opløsning.
Beslutning om forbundets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær kongres.
Den ekstraordinære kongres kan indkaldes, når forbundsledelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
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50 ordinære medlemsforeninger repræsenterende over 10.000 medlemmer skriftligt begærer det. Den
ekstraordinære kongres skal indkaldes med mindst 3 måneders varsel. Mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer skal være enige om opløsningen.
I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets ejendele andre amatøridrætslige formål efter den
ekstraordinære kongres’ beslutning.
__________________________

Disse vedtægter er vedtaget på forbundets kongres i København den 25.- 26. marts 1948;
senest ændret på kongressen i Odense 13. november 2021.
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