§ 1.1
Rullesport Danmark (Rul DK) er en sammenslutning af danske amatøridrætsforeninger og klubber, der dyrker rullesport

§ 1.1
Rullesport Danmark (RD) er en sammenslutning af danske amatøridrætsforeninger og klubber, der dyrker rullesport.

§2.1
Rul DK’s formål er at virke for rulleportens fremme i Danmark og
varetage alle herunder hørende opgaver, således

§2.1
RD’s formål er at virke for rulleportens fremme i Danmark og varetage
alle herunder hørende opgaver, således

a. at foranledige amatørreglement, rekordbestemmelser
og andre regler udarbejdet for sporten
b. at forvalte pengemidler, der måtte blive stillet til rådighed for
sporten
c. at foranledige afholdelse af mesterskaber, instruktions- og
dommerkurser m.m.

a. at foranledige amatørreglement, rekordbestemmelser
og andre regler udarbejdet for sporten
b. at forvalte pengemidler, der måtte blive stillet til rådighed for
sporten
c. at foranledige afholdelse af mesterskaber, instruktions- og
dommerkurser m.m.

Bestyrelsen anerkender opnåede danske rekorder, når det godtgøres, at
de er opnået under iagttagelse af de pågældende aktiviteters
bestemmelser.

Bestyrelsen anerkender opnåede danske rekorder, når det godtgøres, at
de er opnået under iagttagelse af de pågældende aktiviteters
bestemmelser.

§ 2.2

§ 2.2

RD´s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.

RD´s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.

§ 2.3
Rul DK´s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.

§ 2.3
RD´s hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.
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§2.4
Rul DK er medlem af Frederation Internationale de Roller Sport (FRSI),
Confederation Europeenne de Roller Skating (CERS), International
Inline Skater Hockey Federation (IISHF).

§2.5
Rul DK skal repræsentere foreninger og klubber overfor DIF, de
internationale forbund og andre instanser – private som offentlige.
§2.6
Rul DK skal yde DIF og dets organer enhver bistand, der måtte
forlanges til varetagelse af DIF opgaver, herunder at samarbejde med at
gennemføre fornøden dopingkontrol.

§2.4
RD er medlem af World Skate(WS), Confederation Europeenne de
Roller Skating (CERS), International Inline Skater Hockey Federation
(IISHF).

§2.5
RD skal repræsentere foreninger og klubber overfor DIF, de
internationale forbund og andre instanser – private som offentlige.
§2.6
RD skal yde DIF og dets organer enhver bistand, der måtte forlanges til
varetagelse af DIF-opgaver, herunder at samarbejde med at
gennemføre fornøden dopingkontrol.

§ 3.1
Som medlem af Rul DK kan foreninger og klubber optages og forblive
medlem, såfremt de dyrker rullesport på forsvarlig vis.

§ 3.1
Som medlem af RD kan foreninger og klubber optages og forblive
medlem, såfremt de dyrker rullesport på forsvarlig vis.

§ 3.2
Det er en betingelse for optagelse i og forblive medlem af Rul DK, at
adgang til at blive aktivt medlem af den pågældende forening/klub
ikke på nogen urimelig måde begrænses.

§ 3.2
Det er en betingelse for optagelse i og forblive medlem af RD, at
adgang til at blive aktivt medlem af den pågældende forening/klub
ikke på nogen urimelig måde begrænses.
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§3.3
Ansøgning om optagelse i Rul DK indsendes til kontoret.
Foreningen/klubben skal udover ansøgning om optagelse tillige sende
vedtægter, formandens adresse, samt evt. kontaktadresse til
foreningen/klubben.
Optagelse af nye foreninger/klubber besluttes af repræsentantskabet.

§3.3
Ansøgning om optagelse i RD indsendes til unionskontoret.
Foreningen/klubben skal udover ansøgning om optagelse tillige sende
vedtægter, formandens og kassererens adresse, bevis for mindst 5
betalende medlemmer samt evt. kontaktadresse til
foreningen/klubben.
Optagelse af nye foreninger/klubber besluttes af repræsentantskabet.

§3.4
Mellem 2 repræsentantskabsmøder kan det tillades, at
foreninger/klubber, som søger optagelse i Rul DK, kan deltage i
arrangementer under Rul DK.

§3.4
Mellem 2 repræsentantskabsmøder kan det tillades, at
foreninger/klubber, som søger optagelse i RD, kan deltage i
arrangementer under RD.

§3.5
Klubber/foreninger, som ikke rettidigt indberetter medlemsoplysninger
til Danmarks Idræts Forbund, anses, efter rykkerprocedure jf.r § 8.6, som
udmeldt af Rul DK.
Ny ansøgning om optagelse i Rul DK skal fremsendes til
unionskontoret, såfremt klubben/foreningen stadig ønsker at være
medlem af Rul DK og deltage i aktiviteter i Rul DK’s regi.
Ny optagelse kan kun tages i betragtning, når evt. skyldigt udestående
er betalt.

§3.5
Klubber/foreninger, som ikke rettidigt indberetter
medlemsoplysninger til DIF, anses, efter rykkerprocedure jf. § 8.6, som
udmeldt af RD.
Ny ansøgning om optagelse i RD skal fremsendes til unionskontoret,
såfremt klubben/foreningen stadig ønsker at være medlem af RD og
deltage i aktiviteter i RD’s regi.
Ny optagelse kan kun tages i betragtning, når evt. skyldigt udestående
er betalt.

§3.6
Det påhviler enhver forening/klub at meddele til Rul DK, hvis
klubbens formands- eller kontaktadresse ændres.

§3.6
Det påhviler enhver forening/klub at meddele til RD, hvis klubbens
formands-, kassererens- eller kontaktadresse ændres.
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§6.1
Bestyrelsen kan ekskludere en forening/klub, når særlige forhold giver
anledning hertil.
Foreningen/klubben skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have
mulighed for at fremføre sit forsvar.
Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Evt. eksklusion skal forelægges som orientering i beretningen på
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde

Der er ikke nogen ændringsforslag

§5.1
Rul DK´s bestyrelse kan indstille personer som æresmedlem
æresmedlem til repræsentantskabets godkendelse.

§5.1
RD´s bestyrelse kan indstille personer som æresmedlem til
repræsentantskabets godkendelse.

§5.2
Æresmedlemmer har ret til at overvære repræsentantskabsmøder, samt
alle mesterskaber afholdt i Rul Dk´s regi.

§5.2
Æresmedlemmer har ret til at overvære repræsentantskabsmøder, samt
alle mesterskaber afholdt i RD´s regi.

§5.3
Æresmedlemsskab er livsvarigt og kontingentfrit under Rul DK.

§5.3
Æresmedlemsskab er livsvarigt og kontingentfrit under RD.

§5.4
Rul DK fører en opdateret liste, over hvem der er udnævnt som
æresmedlemmer.
Her skal æresmedlemmets navn og adresseoplysninger være
tilgængelige.

§5.4
RD fører en opdateret liste, over hvem der er udnævnt som
æresmedlemmer.
Her skal æresmedlemmets navn og adresseoplysninger være
tilgængelige.
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§6.1
Rul DK´s regnskabsår er kalenderåret.
regnskabet revideres af DIF´s udpegede revisor for fællesrevision
under DIF. Regnskabet kan tillige revideres af 2 kritiske revisorer og
skal i så fald være forsynet med disses eventuelle påtegning og
bemærkninger.

§6.1
RD´s regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af DIF´s udpegede revisor for fællesrevision
under DIF. Regnskabet kan tillige revideres af 2 kritiske revisorer og
skal i så fald være forsynet med disses eventuelle påtegning og
bemærkninger.

§6.2
Rul DK tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.
Indgåelse af væsentlige økonomiske forpligtelser skal forinden
godkendes af bestyrelsen.
Ved større investeringer (jord eller fast ejendom) skal projektet
forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§6.2
RD tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.
Indgåelse af væsentlige økonomiske forpligtelser skal forinden
godkendes af bestyrelsen.
Ved større investeringer (jord eller fast ejendom) skal projektet
forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Bestyrelsen kan give medarbejdere, personer udpeget af
sportskomitéerne eller personer i udvalg bemyndigelse til inden for
klare økonomiske rammer at godkende/underskrive indtægts- og
udgiftsbilag i overensstemmelse med de økonomiske retningslinjer
bestyrelsen har fastlagt for forvaltningen af Rul DK’s økonomi.

Bestyrelsen kan give medarbejdere, personer udpeget af
sportskomitéerne eller personer i udvalg bemyndigelse til, inden for
klare økonomiske rammer, at godkende/underskrive indtægts- og
udgiftsbilag i overensstemmelse med de økonomiske retningslinjer,
bestyrelsen har fastlagt for forvaltningen af RD’s økonomi.

§6.3
Kassereren fremlægger en udskrift af regnskabet én gang månedligt
for bestyrelsen. Kassereren sikre udarbejdelse af budget for det
kommende år samt fremlægger dette til godkendelse senest d 1 dec,
før budgetårets start.

§6.3
Kassereren fremlægger en udskrift af regnskabet én gang månedligt
for bestyrelsen. Kassereren sikrer udarbejdelse af budget for det
kommende år, samt fremlægger dette til godkendelse senest den 1.
december, før budgetårets start.
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§6.4
Indgåelse af sponsoraftaler for landshold under Rul DK skal
godkendes/tegnes af bestyrelsen.
Indgåelse af sponsoraftaler ved Rul DK-arrangerede stævner,
turneringer og mesterskaber skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.
Rul DK varetager al økonomi omkring sådanne sponsorater, herunder
videreformidler sponsorater til specifikt ønskede formål.
Personlige sponsorater kan ikke optræde i landsholdsregi under Rul
DK. Bestyrelsen kan dog, i særlige tilfælde, dispensere herfra.

§6.4
Indgåelse af sponsoraftaler for landshold under RD skal
godkendes/tegnes af bestyrelsen.
Indgåelse af sponsoraftaler ved RD-arrangerede stævner, turneringer
og mesterskaber skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.
RD varetager al økonomi omkring sådanne sponsorater, herunder
videreformidler sponsorater til specifikt ønskede formål.
Personlige sponsorater kan ikke optræde i landsholdsregi under RD.
Bestyrelsen kan dog, i særlige tilfælde, dispensere herfra.

§7.1
Rul DK ´s bestyrelse fastsætter/godkender alle beløbsgrænser – efter
indstilling fra Sportskomitéerne – for aktiviteter under unionen, f.eks.
licens, bøder, startgebyrer, divisionsgebyrer etc. etc.

§7.1
RD ´s bestyrelse fastsætter/godkender alle beløbsgrænser – efter
indstilling fra Sportskomitéerne – for aktiviteter under unionen, f.eks.
licenser, bøder, startgebyrer, divisionsgebyrer etc.

§7.2
Foreninger/klubber, der er i restance til Rul DK, kan uden nærmere
begrundelse udelukkes fra arrangementer og aktiviteter af enhver art
afholdt i Rul DK ´s regi, indtil restancen er betalt.
Restancer ud over 3 måneder fra opkrævningsdato kan medføre
eksklusion jf. § 4.1.

§7.2
Foreninger/klubber, der er i restance til RD, kan uden nærmere
begrundelse udelukkes fra arrangementer og aktiviteter af enhver art
afholdt i RD ´s regi, indtil restancen er betalt.
Restancer ud over 3 måneder fra opkrævningsdato kan medføre
eksklusion jf. § 4.1.

§7.3
Rul DK ´s bestyrelse fastsætter – efter indstilling fra Sportskomitéerne
– hvilke aktive under Rul DK, som skal tegne licens.
Disse lægges på Rullesport.dk, så de er tilgængelige for alle.

§7.3
Bestyrelsen ønsker denne § slettet, da det bliver tilføjet til næste §
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§7.4
Rul DK ´s bestyrelse udsender løbende en beløbsoversigt over de til
enhver tid gældende satser for aktiviteter under Rul DK.

§7.3
RD ´s bestyrelse udsender løbende en beløbsoversigt over de til
enhver tid gældende satser for aktiviteter og licenser under RD.

Ændringer i beløbsgrænser skal meddeles klubber/foreninger med en
minimumsfrist på 8 uger.

Ændringer i beløbsgrænser skal meddeles klubber/foreninger med en
minimumsfrist på 8 uger.

De til enhver tid gældende beløbsgrænser skal opdateres på unionens
hjemmeside, så de altid er tilgængelige for klubber/foreninger m.fl.
under Rul DK.

De til enhver tid gældende beløbsgrænser skal opdateres på unionens
hjemmeside, så de altid er tilgængelige for klubber/foreninger m.fl.
under RD.

§7.5
Sportskomitéerne fastsætter kriterier for tilskud til landshold,
klubhold, landstrænere m.fl.
Disse kriterier for tilskud noteres i Rul DK ´s priskatalog – og skal
ligeledes være tilgængelige på unionens hjemmeside.

§7.4
Sportskomitéerne fastsætter kriterier for tilskud til landshold,
klubhold, landstrænere m.fl.

§8.1
Foreninger/klubber er forpligtet til at overholde vedtægter og sportsog stævnereglementer.

Der er ikke nogen ændringsforslag

§8.2
Foreninger/klubber er forpligtet til at yde Rul DK enhver bistand, for
opfyldelse af formål jf. § 2.

§8.2
Foreninger/klubber er forpligtet til at yde RD enhver bistand, for
opfyldelse af formål jf. § 2.

§8.3
Foreninger/klubber er forpligtet til at få oprettet en licens for de
medlemmer, der deltager på højt plan – efter de til enhver tid
gældende regler for licens fra Rul DK ´s sportskomitéer.

§8.3
Foreninger/klubber er forpligtet til at få oprettet en licens for de
medlemmer, der deltager på højt plan – efter de til enhver tid
gældende regler for licens fra RD ´s sportskomitéer.
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§8.4
Foreninger/klubber skal indsende terminslister over alle planlagte
turneringer og stævner til Rul DK ´s sportskomité for den specifikke
disciplin, umiddelbart efter de er fastsat.
Der må ikke afholdes andre mesterskaber end klubmesterskaber uden
sportskomitéens godkendelse.

§8.4
Foreninger/klubber skal indsende terminslister over alle planlagte
turneringer og stævner til RD ´s sportskomité for den specifikke
disciplin, umiddelbart efter de er fastsat.
Der må ikke afholdes andre mesterskaber end klubmesterskaber uden
sportskomitéens godkendelse.

§8.5
Foreninger/klubber skal give medlemmer af Rul DK´s bestyrelse,
disciplinærudvalg, DIF´s formand, direktør og sekretær, samt
formanden for den olympiske komité og æresmedlemmer af Rul DK fri
adgang til alle opvisninger og stævner.

§8.5
Foreninger/klubber skal give medlemmer af RD´s bestyrelse,
disciplinærudvalg, DIF´s formand, direktør og sekretær, samt
formanden for Den Olympiske Komité og æresmedlemmer af RD fri
adgang til alle opvisninger og stævner.

§8.6
Hvert år skal foreninger/klubber indberette medlemstal via Centralt
ForeningsRegister (CFR).
Den af DIF fastsatte tidsfrist for indberetning skal overholdes.
Såfremt en forening/klub IKKE indberetter oplysninger om medlemstal
til DIF efter gentagne rykkere herom – og den absolut sidste tidsfrist er
overskredet – betragtes foreningen/klubben som værende uden
medlemmer og dermed udmeldt af Rul DK– og kan således ikke
længere deltage i Rul DK -aktiviteter.

§8.6
Hvert år skal foreninger/klubber indberette medlemstal via Centralt
ForeningsRegister (CFR).
Den af DIF fastsatte tidsfrist for indberetning skal overholdes.
Såfremt en forening/klub IKKE indberetter oplysninger om medlemstal
til DIF efter gentagne rykkere herom – og den absolut sidste tidsfrist er
overskredet – betragtes foreningen/klubben som værende uden
medlemmer og dermed udmeldt af RD– og kan således ikke længere
deltage i RD -aktiviteter.

§8.7
Foreninger/klubber skal søge eventuelle stridigheder med andre
unionsmedlemmer bilagt ved mægling hos sportskomitéens
disciplinærudvalg.

§8.7

§8.8
Samtlige ny-optagne foreninger/klubber skal have tilsendt oplysning
om de for Rul DK gældende bestemmelser.

§8.8
Samtlige ny-optagne foreninger/klubber skal have tilsendt oplysning
om de for RD gældende bestemmelser.

Der er ikke nogen ændringsforslag
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§8.9
Dén, der udmelder sig af en forening/klub under Rul DK, kan ikke
starte for nogen anden forening/klub under unionen, før alle
medlemsforpligtelser er opfyldt.

§8.9
Dén, der udmelder sig af en forening/klub under RD, kan ikke starte for
nogen anden forening/klub under unionen, før alle
medlemsforpligtelser er opfyldt.

§8.10
Et medlem af en forening/klub, der er i karantæne, kan ikke deltage i
konkurrencer om danske mesterskaber eller andre stævner.

§8.10

§8.11
Undtagelse fra § 8.10 er:
deltagelse i rene klubkonkurrencer, der kun er åbne for vedkommende
klubs egne medlemmer.

§8.11
Undtagelse fra § 8.10 er:
Deltagelse i rene klubkonkurrencer, der kun er åbne for vedkommende
klubs egne medlemmer.

§9.1
Repræsentantskabet er øverste myndighed i alle Rul DK´s anliggender.

§9.1
Repræsentantskabet er øverste myndighed i alle RD´s anliggender.

§9.2
Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 repræsentant fra hver
forening/klub. Repræsentantskabsmødet kan overværes af øvrige
medlemmer, samt personer organiseret i Rul DK ´s arbejde.

§9.2
Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 repræsentant fra hver
forening/klub. Repræsentantskabsmødet kan overværes af øvrige
medlemmer, samt personer organiseret i RD ´s arbejde.

Der er ikke nogen ændringsforslag
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§9.3
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden april måneds
udgang. Repræsentantskabsmøder varsles skriftligt til
foreninger/klubber med mindst 8 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal
skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse.
Senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet skal
foreninger/klubber modtage dagsorden for mødet bilagt de forslag, der
skal behandles.
For det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende fremsendes
tillige
bestyrelsens skriftlige beretning, regnskab med revisionspåtegninger
fra registreret eller statsautoriseret revisor og kritiske revisorer, samt
forslag til budget.
§9.4
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller
¼ af foreningerne/klubberne ønsker dette – med angivelse af
forhandlingsemne. Indkaldelse skal udsendes til
foreningerne/klubberne inden for 14 dage efter begæringens
modtagelse.
Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage. Mødestedet bestemmes
af bestyrelsen.
Den fremsendte dagsorden må ikke fraviges.
§9.5
De foreninger/klubber, hvis formand er forhindret i at deltage i
repræsentantskabsmødet, kan lade sig repræsentere ved fuldmagt ved
et andet medlem af foreningen/ klubben.

§9.3
Der er ikke nogen ændringsforslag

§9.4
Der er ikke nogen ændringsforslag

§9.5
Der er ikke nogen ændringsforslag
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§9.6
Hver forening har én stemme.
Bestyrelsen i unionen har ingen stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan
repræsentere egen klub, uanset om vedkommende er formand eller blot
møder med fuldmagt jf. § 9.5

§9.6
Der er ikke nogen ændringsforslag

§9.7
Dagsorden for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde
skal indeholde mindst følgende punkter:

Dagsorden for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde
skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Godkendelse af nye klubber
5. Beretning
6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen:
A. Formand (2 år, i ulige år)
B. Kasserer (2 år i lige år)
C. Næstformand (2 år, i lige år)
D. B-medlem Skaterhockey (2 år, i ulige år)
E. B-medlem Kunst (2 år, i lige år)
F. B-medlem Fitness & Speed (2 år, i lige år)
G. B-medlem Freestyle (2 år, i ulige år)
H. B-medlem Roller Derby (2 år i ulige år)
I. B-medlem Skateboard (2 år i lige år)
J. Suppleanter til bestyrelsen, mindst 1 for hver aktivitet
9. Eventuelt.

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Godkendelse af nye klubber
5. Beretning
6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen:
a.
b.

9.

10.

A. Formand (2 år, i ulige år)
B. Kasserer (2 år i lige år)
C. Næstformand (2 år, i lige år)
Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra
disciplinerne:
A. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skaterhockey (2 år, i ulige år)
B. Bestyrelsesmedlem og suppleant Kunst (2 år, i lige år)
C. Bestyrelsesmedlem og suppleant Fitness & Speed (2 år, i lige år)
D. Bestyrelsesmedlem og suppleant Freestyle (2 år, i ulige år)
E. Bestyrelsesmedlem og suppleant Roller Derby (2 år i ulige år)
F. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skateboard (2 år i lige år)
Eventuelt.
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§9.8
På Rul DK´s repræsentantskabsmøder kan der kun fattes beslutning om
de, på den specificerede dagsorden, opførte punkter.

§9.8
På RD´s repræsentantskabsmøder kan der kun fattes beslutning om de,
på den specificerede dagsorden, opførte punkter.

§9.9
Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres
beslutningsreferat, der underskrives af ordstyreren og referenten.
Referatet skal inden 60 dage være tilgængeligt på www.rullesport.dk.

§9.9
Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres
beslutningsreferat, der underskrives af ordstyreren og referenten.
Referatet skal inden 60 dage være tilgængeligt på unionens
hjemmeside.

§9.10
På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre
ordstyreren eller en af de fremmødte repræsentanter ønsker skriftlig
afstemning.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende
repræsentanters stemmetal afgives herfor.
Endvidere undtages afstemninger om § 14, der ikke kan ændres eller
slettes blot én forenings/klubs repræsentant ønsker dem opretholdt.

§9.11
Ny vedtægt

§9.12
Ny vedtægt

§9.10
Der er ikke nogen ændringsforslag

§9.11
Såfremt et medlem indstillet af en disciplin ikke godkendes på det
årlige repræsentantskabsmøde i RD, skal disciplinen indstille et nyt
medlem, der så skal godkendes på RDs kommende
repræsentantskabsmøde. Det vil kræve et ekstraordinært årsmøde i den
pågældende disciplin at fortage denne nye indstilling.
§9.12
Bestyrelsen for RD kan vælge at invitere de ny indstillet medlemmer fra
disciplinen med i bestyrelsesmøderne frem til det først kommende
repræsentantskabsmøde i RD, hvor det indstillede medlem kan
godkendes.
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§10.1
Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og 1
repræsentant fra hver sportskomité.
Den daglige ledelse varetages af formand, kasserer, næstformand og
medarbejder. Samarbejdet mellem medarbejder, kasserer, næstformand
og formand fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. medarbejderne
Medarbejdere deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Formand,
kasserer og næstformand vælges for 2 år ad gangen, således at formand
vælges i ulige år;, kasserer og næstformand vælges i lige år.

§10.1
Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og 1
repræsentant fra hver sportskomite.
Den daglige ledelse varetages af formand, kasserer, næstformand og
medarbejdere. Samarbejdet mellem medarbejdere, kasserer,
næstformand og formand fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.
Medarbejdere deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Formand,
kasserer og næstformand vælges for 2 år ad gangen, således at
formand vælges i ulige år, kasserer og næstformand vælges i lige år.

Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er kontraktansat i Rul DK.
Sportskomitémedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 eller
3 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år.

Bestyrelsesmedlemmer indstillet af sportskomitéerne godkendes for 2
år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 3
medlemmer vælges i lige år.

§10.2
Bestyrelsen konstituerer sig selv. I formandens fravær vil
repræsentanten fra den enkelte disciplin repræsentere sig som
næstformand for Rul DK i aktiviteter mm. for den specifikke disciplin.
Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden/ medarbejderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres
beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne. Referater fra
bestyrelsesmøder lægges på www.rullesport.dk.

§10.2
Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden/medarbejdere. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres
beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne. Referater fra
bestyrelsesmøder lægges på unionens hjemmeside.

§ 10.3
Kassereren foranlediger nødvendig regnskabsføring.

§10.3

§ 10.4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, det skønnes
nødvendigt.

§10.4

Der er ikke nogen ændringsforslag

Der er ikke nogen ændringsforslag
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§ 10.5
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale i tidsbegrænset eller fast
periode. Bestyrelsen udfærdiger ansættelseskontrakt, hvori
arbejdsopgaver mm. er beskrevet.

§10.5

§ 10.6
Bestyrelsen udpeger unionens repræsentanter til overordnede
organisationer.

§10.6

§ 10.7
Medlemmer af bestyrelsen, sportskomitéer og udvalg kan modtage
godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter i anledning af bestyrelses- og
udvalgsarbejde.
Bestyrelsen udarbejder en vejledning for udbetalinger af godtgørelsen,
som maximalt kan udgøre statens højeste takster for rejse, opholds og
kørselsgodtgørelse

§10.7

§ 10.8
Rul DK ´s bestyrelse indsender liste til DIF over de på
repræsentantskabsmødet valgte personer, samt meddeler DIF ethvert
formandsskifte.

§ 10.8
RD ´s bestyrelse indsender liste til DIF over de på
repræsentantskabsmødet valgte personer, samt meddeler DIF ethvert
formandsskifte.

§ 10.9
Rul DK udfærdiger såvel en breddepolitik som en personalepolitik.
Begge politikkataloger skal revideres, når forhold taler herfor.
Såvel breddepolitik og personalepolitik skal være tilgængelige på
unionens hjemme- side.

§ 10.9
RD udfærdiger såvel en breddepolitik som en personalepolitik.
Begge politikkataloger skal revideres, når forhold taler herfor.
Såvel breddepolitik og personalepolitik skal være tilgængelige på
unionens hjemmeside.

§ 10.10
Bestyrelsen udarbejder i samråd med sportskomitéerne målsætninger
og visioner for Rul DK.
Målsætninger og visioner skal være tilgængelige på unionens
hjemmeside.

§ 10.10
Bestyrelsen udarbejder i samråd med sportskomitéerne målsætninger
og visioner for RD.
Målsætninger og visioner skal være tilgængelige på unionens
hjemmeside.

Der er ikke nogen ændringsforslag

Der er ikke nogen ændringsforslag

Bestyrelsen ønsker denne § slettet
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§ 10.11
Næstformanden forvalter, i samråd med bestyrelsen, de uddannelsesog udviklingsaktiviteter, der ikke varetages af sportskomitéerne.

§10.11

§ 11.1
Under RD ´s bestyrelse nedsættes sportskomitéer inden for hver
aktivitet, der hver især varetager interesserne for de enkelte discipliner.
Hver komité indstiller hvert andet år, jfr. § 9.7, ét medlem til
bestyrelsen for en 2-årig periode.
Hver komité indstiller herudover 1 suppleant for en 2-årig periode for
komitéens repræsentant til bestyrelsen.

§ 11.1
Under RD ´s bestyrelse nedsættes sportskomitéer inden for hver
disciplin, der hver især varetager interesserne for de enkelte
discipliner.
Hver komité indstiller hvert andet år, jfr. § 9.7, ét medlem til
bestyrelsen for en 2-årig periode.
Hver komité indstiller herudover 1 suppleant for en 2-årig periode for
komitéens repræsentant til bestyrelsen.

§ 11.2
Foreningerne/klubberne vælger på det årlige møde, hvem der skal
repræsentere dem i sportskomitéen. Og vælger samtidig repræsentant
til Rul DK´s bestyrelse og suppleant herfor.
Sportskomitémedlemmer vælges for en 2-årig periode, som passer
overens
med tids- perioden for komitéens repræsentant i bestyrelsen.
Sportskomitéerne konstituerer sig selv med formand.
Navnet på sportskomitéens formand, samt navn på repræsentant og
suppleant til Rul DK ´s bestyrelse - skal meddeles til bestyrelsen.

§ 11.2
Foreningerne/klubberne vælger på det årlige møde, hvem der skal
repræsentere dem i sportskomitéen. Og indstiller samtidig
repræsentant til RD´s bestyrelse og suppleant herfor.
Sportskomitémedlemmer vælges for en 2-årig periode, som passer
overens
med tids- perioden for komitéens repræsentant i bestyrelsen.
Sportskomitéerne konstituerer sig selv med formand.
Navnet på sportskomitéens formand, samt navn på den indstillede
repræsentant og suppleant til RD ´s bestyrelse - skal meddeles til
bestyrelsen.

Der er ikke nogen ændringsforslag
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§ 11.3
Sportskomitéerne afholder årsmøde forud for det årlige
repræsentantskabsmøde.

§ 11.3
Sportskomitéerne afholder årsmøde forud for det årlige
repræsentantskabsmøde.

Årsmøder indkaldes med 4 ugers varsel.

Årsmøder indkaldes med 4 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen i
hænde senest 14 dage før årsmødet.
8 dage før årsmødet udsendes dagsorden (herunder evt. valg),
indkomne forslag, ændringer i reglementer mm.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sportskomitéen
i hænde senest 14 dage før årsmødet.
8 dage før årsmødet udsendes dagsorden (herunder evt. valg),
indkomne forslag, ændringer i reglementer mm.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre
de er repræsentant for en forening/klub.
Hver forening/klub har én stemme.
Hvis foreningens formand er forhindret i at møde op, kan andet
medlem af foreningen/klubben møde med fuldmagt.

Sportskomitémedlemmer har ikke stemmeret på årsmødet, medmindre
de er repræsentant for en forening/klub.
Hver forening/klub har én stemme.
Hvis foreningens formand er forhindret i at møde op, kan andet
medlem af foreningen/klubben møde med fuldmagt.

Dagsorden for årsmødet i sportskomitéerne:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. herunder valg af repræsentant til Rul DK ´s bestyrelse og valg af
suppleant for denne
7. Valg af disciplinærudvalg
8. Eventuelt.

Dagsorden for årsmødet i sportskomitéerne:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Beretning fra sportskomitéen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af sportskomitémedlemmer, blandt disse indstilles
bestyrelsesmedlem og suppleant til RD ´s bestyrelse
7. Valg af disciplinærudvalg
8. Eventuelt.
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§ 11.4
Ny vedtægt

§ 11.4
Sportskomitéerne organiserer det målrettede arbejde for selve
disciplinen.
Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage
specielle opgaver for disciplinen.
Sportskomitéerne orienterer bestyrelsen om deres opbygning og evt.
ændringer i denne.
§ 11.5
Sportskomitéerne er ansvarlige for, at ændringer i gældende sportsog stævnereglementer, herunder turneringsreglement, Reglement for
Disciplinærudvalg og andre reglementer for sporten, vedtages på
sportskomitéens årsmøde.
Hvis der sker ændringer til de nævnte reglementer, skal disse
forelægges Rul DK´s bestyrelse senest 30 dage efter årsmødet.
Såfremt Rul DK´s bestyrelse finder, at der er foretaget ændringer, der
strider imod enten Rul DK ´s vedtægter eller vedtægter i forbund, som
Rul DKD er medlem og underkastet af, kan Rul DK ´s bestyrelse
indbringe disse ændringer til enten det ordinære
repræsentantskabsmøde eller om nødvendigt til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.

§ 11.4
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når sportskomitéen eller ¼ af
foreningerne/klubberne ønsker dette – med angivelse af
forhandlingsemne. Indkaldelse skal udsendes til
foreningerne/klubberne inden for 14 dage efter begæringens
modtagelse.
Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage. Mødestedet
bestemmes af sportskomitéen.
Den fremsendte dagsorden må ikke fraviges.
§ 11.5
Sportskomitéerne organiserer det målrettede arbejde for selve
disciplinen.
Sportskomitéerne kan, efter eget valg, nedsætte udvalg til at varetage
specielle opgaver for disciplinen.
Sportskomitéerne orienterer bestyrelsen om deres opbygning og evt.
ændringer i denne.
§ 11.6
Sportskomitéerne er ansvarlige for, at ændringer i gældende sportsog stævnereglementer, herunder turneringsreglement, Reglement for
Disciplinærudvalg og andre reglementer for sporten, vedtages på
sportskomitéens årsmøde.
Hvis der sker ændringer til de nævnte reglementer, skal disse
forelægges RD´s bestyrelse senest 30 dage efter årsmødet.
Såfremt RD´s bestyrelse finder, at der er foretaget ændringer, der
strider imod enten RD´s vedtægter eller vedtægter i forbund, som RD
er medlem og underkastet af, kan RD´s bestyrelse indbringe disse
ændringer til enten det ordinære repræsentantskabsmøde eller om
nødvendigt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
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§ 11.6
Hver sportskomité udfærdiger referat af møder afholdt i komitéen. Kopi
af disse referater sendes tillige til Rul DK´s bestyrelse samt Rul DK
unionskontoret.

§ 11.7
Hver sportskomité udfærdiger referat af møder afholdt i komitéen. Kopi
af disse referater sendes tillige til RD´s bestyrelse samt unionens
kontor.

§ 11.7
Hvert år skal Sportskomiteerne på opfordring fra kassereren i Rul DK
indsende begrundet budgetmateriale.

§ 11.8
Hvert år skal Sportskomiteerne på opfordring fra kassereren i RD
indsende begrundet budgetmateriale.

§ 11.8
Der føres beslutningsreferat fra sportkomitéens årsmøde.
Beslutningsreferat underskrives af ordstyrer og referent og. Skal
efterfølgende være sendes til Rul DK kontoret, der gøre det
tilgængelige på www.rullesport.dk.

§ 11.9
Der føres beslutningsreferat fra sportkomitéens årsmøde.
Beslutningsreferat underskrives af ordstyrer og referent og. Skal
efterfølgende være sendes til unionens kontor, der gøre det
tilgængeligt på unionens hjemmeside.

§ 12.1

§ 12.1
Det er muligt for et bestyrelsesmedlem eller et medlem af et udvalg i
regi af RD at beklæde såvel et tillidsvalgt job samt være ansat på deltid
i en disciplin under RD. Det er ikke muligt at være valgt og ansat på
fuld tid i RD’s organisation.

Ny vedtægt

§ 12.2
Ny vedtægt

§ 12.3
Ny vedtægt

§ 12.2
Medlemmer af bestyrelsen eller udvalg under RD, der ønsker
ansættelse som f.eks. træner, dommer eller lign, må ikke selv indgå i
behandlingen om besættelsen af den stilling, vedkommende kandidere
til.
§ 12.3
Alle ansættelser skal godkendes af bestyrelsen og bestyrelsen har
egenrådig ret til helt at afvise forslag til ansættelse fra udvalg i regi af
RD.
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§ 12.4
Ny vedtægt

§12.4
Et medlem af RDs bestyrelsen kan ikke ansættes i en funktion direkte i
RDs administration, men alene i en funktion direkte tilknytte en
disciplin.
Ønsker et medlem af bestyrelsen ansættelse i funktion under en
disciplin i regi af RD skal mindst 2/3 af bestyrelsen tilslutte sig
ansættelse. Opnås dette ikke kan ansættelsen ikke finde sted

§ 12.1
Der nedsættes et disciplinærudvalg for hver sportskomité.

§ 13.1
Der nedsættes et disciplinærudvalg for hver sportskomité.

§ 12.2
Sportskomitéernes disciplinærudvalg vælges på årsmødet.

§ 13.2
Sportskomitéernes disciplinærudvalg vælges på årsmødet.

§ 12.3
Sportskomitéerne indsætter selv regler for disciplinærudvalget i deres
eget reglement for sporten.
I disse regler skal DIF´s krav til disciplinærudvalget være anført.

§ 13.3
Sportskomitéerne indsætter selv regler for disciplinærudvalget i deres
eget reglement for sporten.
I disse regler skal DIF´s krav til disciplinærudvalget være anført.

§ 12.4
Rul DK offentliggør på www.rullesport.dk aktive, der er
karantænedømte.

§ 13.4
RD offentliggør på unionens hjemmeside aktive, der er
karantænedømte.

19

§ 13.1
Rul DK og medlemmer af Rul DK er, som specialforbund under DIF,
underkastet DIF´s - og herunder Anti -Doping Danmarks – regler
omkring dopingkontrol.

§ 14.1
RD og medlemmer af RD er, som specialforbund under DIF,
underkastet DIF´s - og herunder Anti -Doping Danmarks – regler
omkring dopingkontrol.

§ 13.2
Rul DK er, som medlem af FIRS og IISHF, ligeledes underkastet disse
forbunds regler om dopingkontrol.

§ 14.2
RD er, som medlem af WS og IISHF, ligeledes underkastet disse
forbunds regler om dopingkontrol.

§ 13.3
DRsU er forpligtet til direkte ved links på unionens hjemmeside at
henvise til de i pkt. 1 og 2 nævnte forbunds hjemmesider omkring
doping.

§ 13.3

§ 13.4
Rul DK er forpligtet til direkte, ved links på unionens hjemmeside, at
henvise til de i pkt. 1 og 2 nævnte forbunds hjemmesider omkring
doping.

§ 14.3
RD er forpligtet til direkte, ved links på unionens hjemmeside, at
henvise til de i pkt. 1 og 2 nævnte forbunds hjemmesider omkring
doping.

Bestyrelsen ønsker denne § slettet

20

§ 14.1
En eventuel beslutning om ophævelse af Rul DK kan kun tages på et
repræsentantskabsmøde, hvor der er mødt 2/3 af dets medlemmer og
mindst 2/3 af de voterede stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, som ikke er
beslutningsdygtigt, indkaldes der til et nyt repræsentantskabsmøde,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvor mange medlemmer der er til stede.

§ 15.1
En eventuel beslutning om ophævelse af RD kan kun tages på et
repræsentantskabsmøde, hvor der er fremmødt 2/3 af dets medlemmer
og hvor mindst 2/3 af de voterede stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, som ikke er
beslutningsdygtigt, indkaldes der til et nyt repræsentantskabsmøde,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
hvor mange medlemmer der er til stede.

§ 14.2
Rul DK kan ikke deles eller ophæves, så længe blot én forening/klub
modsætter sig en sådan beslutning.

§ 15.2

§ 14.3
I tilfælde af opløsning tilfalder unionens ejendele DIF.

Bestyrelsen ønsker denne § slettet
§ 15.2
I tilfælde af opløsning tilfalder unionens ejendele DIF.
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