LOVREGULATIV VII
DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS AKTIVKOMITE

Formål og opgaver
§1
Stk. 1. I henhold til det olympiske charter har Danmarks Idrætsforbund nedsat en aktivkomite, jf. Love for Danmarks Idrætsforbund § 21.
Stk. 2. Aktivkomiteen skal repræsentere de aktives synspunkter og er rådgivende organ for bestyrelse og udvalg i Danmarks Idrætsforbund såvel som Team Danmark i olympiske spørgsmål og andre eliteidrætslige anliggender. Aktivkomiteen kan derudover rådgive eliteaktive i forbundene.
Stk. 3. Ved forberedelse til og deltagelse i olympiske lege eller andre internationale multisportsarrangementer, hvori Danmarks Idrætsforbund er deltager, er aktivkomiteen rådgivende
overfor bestyrelsen i praktiske spørgsmål, der berører de aktive deltagere.
Stk. 4. Aktivkomiteen kan endvidere under forudsætning af en løbende intern orientering og dialog mellem aktivkomiteen
og Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks bestyrelser – ved henvendelse til politikere, offentlige myndigheder og
udtalelse i offentligheden - agere i eliteidrætspolitiske spørgsmål.
Stk. 5. Aktivkomiteen kan ikke agere som forhandlingspartner over for Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbunds medlemsorganisationer eller Team Danmark i arbejdsretlige spørgsmål.
Stk. 6. Afgørelsen af, hvorvidt aktivkomiteen herudover skal repræsenteres i en nedsat arbejdsgruppe eller lignende, ligger
hos den myndighed, der har nedsat arbejdsgruppen.
Stk. 7. Aktivkomiteen skal virke som bindeled til IOC's og EOC's Athletes Commission.

Sammensætning
§2
Stk. 1. Aktivkomiteen består af ti medlemmer samt de under stk. 6 og 7 nævnte personer.
Stk. 2. Fem af aktivkomiteens medlemmer skal repræsentere de sommerolympiske specialforbund. Af disse skal mindst en
person have deltaget i en af de seneste tre olympiske sommerlege.
Stk. 3. Et af aktivkomiteens medlemmer skal repræsentere de vinterolympiske specialforbund.
Stk. 4. Et af aktivkomiteens medlemmer skal repræsentere Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Stk. 5. Tre af aktivkomiteens medlemmer skal repræsentere de ikke-olympiske specialforbund.
Stk. 6. Team Danmarks bestyrelse udpeger af sin midte et medlem af aktivkomiteen. Vedkommende bør så vidt muligt
opfylde ovennævnte kriterier for medlemskab af aktivkomiteen.
Stk. 7. Det til enhver tid siddende danske medlem af IOC's og EOC's Athletes Commission er født medlem af aktivkomiteen.
Stk. 8. Mindst en person af hvert køn skal være repræsenteret i aktivkomiteen.

Gennemførelse af valg m.v.
§3
Stk. 1. Valg til aktivkomiteen sker for en periode på fire år. Valget afholdes året efter det år, hvor de olympiske sommerlege
afholdes.
Stk. 2. Valgbare og stemmeberettigede er personer, der har repræsenteret DIF ved de seneste tre
olympiske sommer- og vinterlege samt personer, der indenfor de seneste fire år før valget har repræsenteret specialforbundets landshold på seniorplan ved VM, EM, kvalifikationskonkurrencer hertil samt tilsvarende konkurrencer.
Stk. 3. Valghandlingen administreres af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark i forening. I forbindelse hermed påhviler det de enkelte specialforbund at fremsende en fuldstændig navneliste over deres valgbare og stemmeberettigede
idrætsudøvere jf. stk. 2.
Stk. 4. Aktivkomiteen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden skal dog altid være fra de olympiske
forbund. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
Stk. 5. Aktivkomiteen udpeger i ulige år blandt komiteens medlemmer en repræsentant til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og to repræsentanter til Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab, jf. Danmarks Idrætsforbunds love § 9, stk. 1,
nr. 2. Udpegningen gælder for to år ad gangen.

Aktivkomiteens drift
§4
Stk. 1. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark finansierer i fællesskab den fornødne sekretariatsbistand for aktivkomiteen. Aktivkomiteen kan derudover trække på ydelser fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark vedrørende bogholderi, IT, information, faglig ekspertise m.v.
Stk. 2. Aktivkomiteen fastsætter selv sin forretningsorden.
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