LOVE
DANMARKS IDRÆTSFORBUND
2019

ORGANISATIONEN OG DENS OPGAVER
§1
Stk. 1

Organisationens navn er Danmarks Idrætsforbund. Organisationen er Danmarks nationale olympiske komité. Internationalt anvendes navnet National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark.

Stk. 2

Danmarks Idrætsforbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til opgave at virke for
fremme af dansk idræt, særligt for fremme af specialforbundene og foreningsidrætten, samt for idrættens udbredelse i det danske samfund.

Stk. 3

Danmarks Idrætsforbund har eneret til at repræsentere Danmark ved OL og de regionale, kontinentale eller verdensomspændende lege, som IOC har givet sin protektion.

Stk. 4

Danmarks Idrætsforbund skal endvidere
• Virke for udbredelse og beskyttelse af den olympiske bevægelse i overensstemmelse med det olympiske charter.
• Repræsentere dansk idræt inden for Den internationale olympiske Komites rammer og drage omsorg for overholdelsen af dennes love og andre bestemmelser.
• Tilrettelægge og gennemføre Danmarks deltagelse i de olympiske lege.
• Fremme og igangsætte aktiviteter, der sikrer udbredelsen af idrætten på tværs af aldersmæssige, uddannelsesmæssige, kønsmæssige og sociale forskelle i overensstemmelse med det enkelte individs behov og ønsker.
• Fremme mulighederne for idrætsligt set dårligt stillede grupper af befolkningen.

Stk. 5

Organisationen er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

Stk. 6

Som centralforbund for medlemsorganisationerne skal Danmarks Idrætsforbund tilvejebringe samarbejde mellem de forskellige idrætsgrene.

Stk. 7

Organisationen er fællesorgan over for danske og udenlandske statslige institutioner samt udenlandske hovedidrætsorganisationer.

Stk. 8

Organisationen forvalter de midler, der stilles til dens rådighed. Organisationen kan endvidere optage lån og kreditter samt anskaffe aktiver, herunder fast ejendom, i det omfang det er et led i organisationens virke. Beslutning
herom træffes af bestyrelsen. Organisationen ledes og midlerne forvaltes i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte principper for god organisationsledelse samt Kulturministeriets gældende regnskabs- og revisionsinstruks.

Stk. 9

Organisationen modvirker aktivt forekomsten af seksuelle krænkelser af børn og unge. Personer, som er tiltalt
eller dømt efter straffeloven for seksuelle krænkelser af børn og unge under 18 år, kan på bestemt tid eller på
ubestemt tid udelukkes fra at varetage bestemte eller alle hverv i medlemsforeninger og medlemsorganisationer. Dette gælder både hverv baseret på valg eller udpegning og hverv baseret på antagelse, ansættelse eller
anden form for aftale, og uanset om hvervet indebærer kontakt med børn og unge under 18 år. Afgørelse om udelukkelse træffes af et nævn, etableret i fællesskab af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund,
og efter høring af den involverede person samt berørte medlemsorganisationer og medlemsforeninger. Nærmere regler om nævnet fastsættes i fællesskab af de deltagende organisationer.

§2
Organisationens hjemsted er Brøndby Kommune.

ORGANISATIONENS MEDLEMMER
§3
Stk. 1

Organisationens medlemmer er nationale idrætsorganisationer (specialforbund eller kvalifikationsforbund), der
har eksisteret i mindst fem år og opfylder bestemmelserne i reglerne for medlemskab af Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 2

I tilfælde hvor en medlemsorganisation på grund af ændringer i aktivitet eller struktur ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, kan repræsentantskabet træffe afgørelse om suspension eller om eksklusion.

Stk. 3

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at sammenlignelige idrætter/aktiviteter i
stemmemæssig henseende behandles som én organisation.

§4
Stk. 1

Midler, der tildeles medlemsorganisationerne gennem Danmarks Idrætsforbund, må alene anvendes til gavn for
aktiviteter for amatører.

Stk. 2

Som amatør betragter Danmarks Idrætsforbund den, der ifølge pågældende medlemsorganisations internationale amatørreglement eller, hvis dette er strengere, medlemsorganisationens eget amatørreglement, er amatør.
Hvis den internationale hovedorganisation ikke har et fyldestgørende amatørreglement, udarbejdes et sådant af
den danske medlemsorganisation. Dette reglement skal for at blive gyldigt godkendes af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.

Stk. 3

Medlemsorganisationerne skal endvidere give Danmarks Idrætsforbund meddelelse om ændringer i de gældende amatørbestemmelser.

§5
Stk. 1
Stk. 2

Medlemsorganisationen er den øverste faglige myndighed inden for sit aktivitetsområde, jf. dog § 16, stk. 2.
Til medlemsorganisationens opgaver hører blandt andet:
1)

At udarbejde amatørreglementer, jf. § 4, rekordbestemmelser og andre regler for organisationens aktivitetsom-

2)

At forvalte de pengemidler, som Danmarks Idrætsforbund stiller til rådighed, og afgive beretning herom til or-

råde. Meddelelse om anerkendte rekorder indsendes til Danmarks Idrætsforbund.
ganisationen i henhold til de vedtagne retningslinjer.
3)

Årligt til Danmarks Idrætsforbund at indsende regnskab, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret

4)

At planlægge, afholde, lade afholde eller føre tilsyn med alle stævneaktiviteter, landskampe og lignende inden

revisor, samt beretning om organisationens virksomhed.
for organisationens aktivitetsområde.

5)

Årligt at give Danmarks Idrætsforbund meddelelse om deres bestyrelsesmedlemmer med særlig angivelse af

6)

At sikre, at medlemsorganisationens foreninger årligt til Danmarks Idrætsforbund indberetter oplysninger om

formandens og medlemsorganisationens adresse.
disses formænd, kasserere og medlemstal.
7)

At udarbejde bestemmelser, hvorefter det skal have sportslige konsekvenser, hvis en forening eller dens nærtstående erhvervsdrivende selskaber eller andre nærtstående enheder undergives tvangsakkord eller erklæreres konkurs, såfremt turnerings- og mesterskabsaktiviteter i det pågældende forbund udøves under økonomiske rammer, der tilsiger en sådan regulering.

§6
Stk. 1

Medlemsorganisationerne, deres medlemmer samt medlemmer af foreninger og aktive på skoler er forpligtet til:
1)

At underkaste sig Danmarks Idrætsforbunds love og ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle beslutninger, der i henhold hertil træffes af Danmarks Idrætsforbund og dets organer, og af fællesidrætslige samarbejdsorganer, hvor Danmarks Idrætsforbund deltager, og endvidere for medlemsorganisationernes vedkommende at følge almindeligt anerkendte principper for god organisationsledelse og Kulturministeriets gældende
regnskabs- og revisionsinstruks samt beslutninger, der træffes af Danmarks Idrætsforbund i henhold hertil.

2)

At efterleve Danmarks Idrætsforbunds minimumskrav til medlemsorganisationernes ordensudvalg.

3)

At yde Danmarks Idrætsforbund og organisationens organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse
af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen og Anti Doping Danmark at gennemføre dopingkontrol i overensstemmelse med Nationale Antidopingregler, fastsat af Danmarks Idrætsforbund
og Anti Doping Danmark, på baggrund af den til enhver tid gældende WADA-code. Forpligtelsen efter 1. punktum gælder tilsvarende over for Anti Doping Danmark i sager om overtrædelse af Nationale Antidopingregler.

4)

Ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter og alle
andre offentlige dokumenter, at de er medlemmer af Danmarks Idrætsforbund.

5)

At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit med hensyn til at bære den enkelte reklame på sit konkurrencetøj. Dette gælder dog ikke med hensyn til varemærker og almindeligt anerkendte logos på markedsført
sportsbeklædning og materiel.

6)

At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit i sit valg af materiel, der kræver en personlig tilpasning,
eller som har væsentlig indflydelse på aktivitetsudøverens præstation.

7)

At respektere de særlige regler for eventuel deltagelse i OL, herunder regler om reklamer.

8)

At respektere den særlige forpligtelse til aktivt at modvirke forekomsten af seksuelle overgreb på børn og unge, jf.

9)

At underrette og give de fornødne oplysninger til Danmarks Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til et for-

§ 1, stk. 9.
hold, der kan gøre det påkrævet at iværksætte foranstaltninger efter § 1, stk. 9, samt at efterleve afgørelser om
sådanne foranstaltninger.
Stk. 2

De forpligtelser, der i henhold til disse bestemmelser er pålagt medlemsorganisationerne, påhviler på samme
måde deres organisatoriske led, såsom lokalunioner, kredse m.v.

Stk. 3

I sager om overtrædelse af Nationale Antidopingregler kan overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1, nr. 3, sanktioneres med udelukkelse på bestemt eller ubestemt tid fra enhver aktivitet eller bestemte aktiviteter på dele af
eller på hele Danmarks Idrætsforbunds område. Overtrædelsen undersøges af bestyrelsen, eventuelt i samarbejde med Anti Doping Danmark, og sagen indbringes til afgørelse i første instans for Dopingnævnet. En medlemsorganisation kan samtidig ikendes sanktioner i overensstemmelse med § 16, stk. 4, af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Bestemmelserne i 1. og 3. punktum finder ikke anvendelse ved udeblivelse med lovligt forfald
eller i tilfælde, hvor der er konkret mistanke om, at den pågældende person har begået en overtrædelse af dansk

lovgivning, der kan medføre straf, medmindre det kan udelukkes, at de oplysninger, der søges tilvejebragt ved
forklaringen eller besvarelsen af spørgsmål kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.

§7
Fællesbestemmelser vedrørende "Danmarksmesterskaber" fastsættes af repræsentantskabet.

ORGANISATIONENS ORGANER
§8
Organisationens opgaver varetages af:
1)

Repræsentantskabet

2)

Bestyrelsen

3)

DIF’s Appelinstans

4)

Dopingnævnet

5)

Matchfixingnævnet

6)

Udviklingsudvalget

7)

Danmarks Idrætsforbunds Aktivkomite

8)

Motionsdopingnævnet

9)

…….

10) Etisk Komité

REPRÆSENTANTSKABET
§9
Stk. 1

Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab, der er organisationens øverste myndighed, består af:
1)
2)

De af specialforbundene valgte repræsentanter, jf. § 14, stk. 4.
To repræsentanter valgt af Danmarks Idrætsforbunds Aktivkomite blandt aktive deltagere i olympiske lege inden
for de seneste tre olympiader, jf. § 21.

Stk. 2

3)

Bestyrelsens medlemmer.

4)

En repræsentant valgt af hvert kvalifikationsforbund.

5)

En repræsentant valgt på hvert af de 5 regionsmøder.

Stemmeret har kun repræsentanterne for specialforbundene, repræsentanterne for de aktive samt bestyrelsens
medlemmer. De repræsentanter, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, har taleret i alle sager, hvorimod de repræsentanter,
der er nævnt i stk. 1, nr. 5, alene har taleret i egne sager.

Stk. 3

Repræsentantskabet har til opgave:
• At tilrettelægge hovedlinierne for organisationens arbejde.
• At foretage lovbestemte valg, jf. § 11.
• At behandle forslag til aktivitetsplaner og budgetter for den kommende regnskabsperiode.
• At træffe bestemmelse om den indbyrdes fordeling af midler til medlemsorganisationerne.
• At tage stilling til spørgsmål om medlemskab af Danmarks Idrætsforbund.
• At tage stilling til de overordnede kriterier for olympisk deltagelse.

Stk. 4

Repræsentantskabet træffer efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om suspension eller eksklusion af en
medlemsorganisation, jf. § 16, stk. 4. Repræsentantskabets afgørelse kan inden fire uger indbringes for DIF’s Appelinstans, jf. § 24, stk. 1. Appellen har ikke opsættende virkning, medmindre Appelinstansen bestemmer andet.

Stk. 5

Repræsentantskabet indkaldes til årsmøde i april/maj og til budgetmøde i september/oktober.

ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDER
§ 10
Stk. 1

Indkaldelse til de to ordinære repræsentantskabsmøder skal ske med mindst to måneders varsel.

Stk. 2

Specificeret dagsorden med bilag udsendes senest tre uger før de ordinære repræsentantskabsmøder.

Stk. 3

Repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden.

ÅRSMØDET
§ 11
Stk. 1

På årsmødet i april/maj foretages følgende:
1)

Valg af dirigent.

2)

Formanden for Danmarks Idrætsforbund aflægger beretning, herunder eventuel beretning fra DIF’s Appelin-

3)

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4)

Behandling af forslag.

5)

Valg af formand for Danmarks Idrætsforbund, jf. stk. 5, 1. punktum.

6)

Valg af to næstformænd for Danmarks Idrætsforbund, jf. stk. 5, 2. punktum.

7)

Valg af en økonomiansvarlig, jf. stk. 5, 1. punktum.

stans, Dopingnævnet, Matchfixingnævnet og Udviklingsudvalget.

Stk. 2

8)

Valg af tre medlemmer til bestyrelsen, samt valg af en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

9)

Valg af to medlemmer af DIF’s Appelinstans, jf. § 23, stk. 1.

10)

Valg af formand, medlemmer og suppleanter til Dopingnævnet, jf. § 27, stk. 1.

11)

Valg af formand, ordinære medlemmer og suppleant til Matchfixingnævnet, jf. § 28, stk. 3.

12)

Valg af formand og medlemmer til Etisk Komité, jf. § 20, stk. 5.

13)

Valg af statsautoriseret revisor, jf. stk. 4, 1. punktum.

14)

Valg af interne revisorer, jf. stk. 5 og § 18.

15)

Eventuelt.

Otte uger før repræsentantskabsmødet fremsendes til specialforbundene meddelelse om, hvilke poster der er
på valg i bestyrelsen og i organisationens øvrige organer.

Stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, herunder forslag til valg, skal være Danmarks Idrætsforbund i
hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødet. Forslagsret har repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer, jf. § 9, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 4

Valgene gælder for to år ad gangen, idet dog valg af suppleanter til bestyrelsen samt valg af statsautoriseret
revisor kun gælder for et år ad gangen. Vedrørende valg af medlemmer til DIF’s Appelinstans, Dopingnævnet og
Matchfixingnævnet henvises til § 23, § 27 og § 28. Vedrørende valg til Etisk Komité henvises til § 20.

Stk. 5

I ulige år vælges formand, en økonomiansvarlig, tre medlemmer til bestyrelsen og en intern revisor. I lige år vælges to næstformænd, tre medlemmer til bestyrelsen og en intern revisor.

Stk. 6
Stk. 7

Formanden og næstformændene kan ikke vælges som økonomiansvarlig.
Valg til de i stk. 1, nr. 5-14, nævnte poster foregår skriftligt, hvis der foreligger mere end ét forslag. Er der ved valg
til enkeltposter i Danmarks Idrætsforbund opstillet flere kandidater, og der ikke af en af disse opnås flertal (dvs.
mindst én stemme over halvdelen af afgivne stemmer), foretages bundet omvalg mellem de to kandidater, som
har opnået flest stemmer. Står ved omvalg stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning. Er der ved valg i øvrigt opstillet flere kandidater end det antal, som skal vælges, er den (de), som har opnået flest stemmer, valgt,
uanset hvorledes disse stemmer forholder sig til antallet af afgivne stemmer. Ved lige stemmetal afgøres rækkefølgen mellem dem, der har opnået lige mange stemmer, ved lodtrækning.

Stk. 8

En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et antal navne på kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes.

Stk. 9

Medlemmer af de i § 8, nr. 2-8 og nr. 10 nævnte organer udtræder ved førstkommende årsmøde efter, at de pågældende er fyldt 70 år.

Stk. 10

Årsmødet er åbent for de af bestyrelsen inviterede gæster samt pressen.

BUDGETMØDET
§ 12
Stk. 1

Stk. 2

På budgetmødet i september/oktober skal mindst foretages følgende:
1)

Valg af dirigent.

2)

Orientering ved formanden for Danmarks Idrætsforbund.

3)

Behandling af eventuelt indkomne forslag (dog ikke forslag til valg og lovændringer).

4)

Drøftelse af budget og økonomisk fordeling til medlemsorganisationerne.

5)

Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på et budgetmøde, skal være Danmarks Idrætsforbund i hænde senest seks uger
før repræsentantskabsmødet. Forslagsret har repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer, jf. § 9, stk.
1, nr. 1-3.

Stk. 3

Budgetmødet er ikke åbent for offentligheden.

EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDER
§ 13
Stk. 1

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ti specialforbund kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal begæringen indeholde oplysning om det emne, der ønskes behandlet, og repræsentantskabsmødet skal afholdes senest seks uger efter, at begæringen er fremsat over for
bestyrelsen.

Stk. 2

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst fjorten dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3

§10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V.
§ 14
Stk. 1

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets stemmeberettigede medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Et mindretal på mindst en fjerdedel af de tilstedeværende stemmer kan dog beslutte, at vedtagelse af forslag, som ikke vedrører personvalg, kræver tilslutning fra
mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Stk. 2

Ved optagelse af nye medlemmer samt ved suspension eller eksklusion eller ophævelse af suspension kræves, at
mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for vedtagelsen.

Stk. 3

Ændringer i Danmarks Idrætsforbunds love kan kun ske på et årsmøde og med mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Stk. 4

Specialforbundene har følgende antal repræsentanter:
• Alle specialforbund med et medlemstal til og med 50.000: 2 repræsentanter.
• For hver påbegyndt 50.000 medlemmer ud over de første 50.000 har specialforbundet yderligere 1 repræsentant.

Stk. 5

Antallet af medlemmer fastsættes én gang årligt på grundlag af medlemsopgørelsen for det foregående år.

Stk. 6

Stemmeret kan kun udøves personligt. Hver repræsentant har kun én stemme.

Stk. 7

Repræsentanterne for de olympiske specialforbund eller personer valgt af disse samt repræsentanterne for de
aktive skal til enhver tid udgøre et flertal af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer. I spørgsmål
vedrørende olympiske lege har alene bestyrelsen, de olympiske specialforbund og repræsentanterne for de aktive stemmeret.

BESTYRELSEN
§ 15
Stk. 1

Bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund består af:
1)

Stk. 2

Formanden.

2)

To næstformænd.

3)

Den internationale olympiske Komites repræsentanter i Danmark.

4)

Den økonomiansvarlige.

5)

Seks øvrige medlemmer.

6)

En aktivrepræsentant.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed gør formandens (fungerende formands) stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald tiltræder en af næstformændene som formand. Efter
hvert valg af næstformænd beslutter bestyrelsen ved konstituering, hvilken af de to næstformænd, der tiltræder
ved formandens forfald. I tilfælde af forfald af længere varighed for en næstformand eller den økonomiansvarlige
udpeger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende årsmøde, og en
suppleant indtræder i bestyrelsen. Ved forfald af længere varighed blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder en suppleant i bestyrelsen frem til førstkommende årsmøde.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks af dens medlemmer, deriblandt formand eller en næstformand,
er til stede.

Stk. 4

Bestyrelsesmøder afholdes normalt en gang hver måned.

Stk. 5

Organisationen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formanden, en næstformand eller den
økonomiansvarlige. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 16
Stk. 1

Bestyrelsen
1)

har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske udvikling af interesse- og serviceorganisationen
Danmarks Idrætsforbund.

2)

skal følge, udvikle og fremme idrættens vilkår i Danmark.

3)

skal sikre, at det politiske program for Danmarks Idrætsforbund efterleves.

4)

skal vedtage Danmarks Idrætsforbunds budget for den kommende regnskabsperiode på baggrund af repræsentantskabets behandling af budgetforslaget.

5)

påser, at medlemsorganisationerne overholder Danmarks Idrætsforbunds love, andre af organisationens organer vedtagne bestemmelser og de beslutninger, der træffes i henhold hertil.

6)

behandler sager, der har betydning for den samlede danske idræts forhold over for udlandet.

7)

repræsenterer dansk idræt over for danske og udenlandske statslige institutioner samt udenlandske hovedid-

8)

drager omsorg for overholdelse af Den internationale olympiske Komites love og andre bestemmelser og fun-

rætsorganisationer.
gerer som olympisk akademi.
9)

tilrettelægger og gennemfører Danmarks deltagelse i olympiske lege og medvirker til at tilvejebringe midler
dertil, herunder at fastsætte udtagelseskriterier for samt udtage deltagere til de olympiske lege.

10)

(ophævet)

11)

udpeger medlemmer og vælger repræsentanter til organisationer eller udvalg, hvor Danmarks Idrætsforbund i
henhold til lov eller aftale er repræsenteret.

12)

fastlægger kommissorium for udvalg, ad hoc grupper og lign., som bestyrelsen nedsætter.

13)

skal løbende vedligeholde en tæt kontakt til specialforbundene samt øvrige dele af Repræsentantskabet og
relevante samarbejdspartnere.

14)

ansætter en direktør/generalsekretær eller en direktion, hvor direktøren eller den administrerende direktør
samtidig virker som olympisk generalsekretær i overensstemmelse med det olympiske charter.

15)

udpeger et medlem af sin midte til sammen med en repræsentant fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
og en repræsentant fra Dansk Firmaidrætsforbund at træffe afgørelse i konkrete sager om udelukkelse af
personer efter § 1, stk. 9.

Stk. 2

Bestyrelsen kan i overordnede anliggender af vital betydning for dansk idræt træffe beslutninger, der er bindende
for medlemsorganisationerne. Sådanne beslutninger skal forelægges til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte ekspertgrupper. Disse grupper kan nedsættes af Danmarks Idrætsforbund alene eller i samarbejde med andre organisationer. I det omfang der er behov herfor, kan
bestyrelsen endvidere nedsætte ad hoc grupper til løsning af specifikke opgaver.

Stk. 4.

Direktøren eller direktionen (herefter direktøren), jf. stk. 1, nr. 14, varetager den daglige administrative ledelse af
Danmarks Idrætsforbund. Direktøren skal herunder følge de generelle anvisninger, som bestyrelsen har givet, og
direktøren har ikke adgang til at træffe dispositioner, der efter forbundets forhold er af usædvanlig karakter, herunder af stor økonomisk betydning. Direktøren ansætter og afskediger personalet og leder og fordeler arbejdet
og opgaverne i forbundets administration.

Stk. 5

Hvis Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse finder, at en medlemsorganisation har overtrådt Danmarks Idrætsforbunds love eller lovregulativer, kan den tildele den pågældende organisation en misbilligelse eller advarsel, eller
træffe bestemmelse om bøde eller tilbageholdelse af tilskud. Bøder tilfalder Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsen
kan endvidere indstille til repræsentantskabet, at en medlemsorganisation suspenderes eller ekskluderes. Hvis en
forening ikke efterlever § 6, stk. 1, nr. 8 og 9, kan Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse ekskludere foreningen fra
medlemskab af medlemsorganisationerne.

Stk. 6

Såfremt der rejses sag mod en medlemsorganisation, skal denne meddele alle oplysninger, som bestyrelsen anser
for nødvendige. Hvis de ønskede oplysninger ikke gives, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Meddelelse af urigtige oplysninger kan medføre suspension eller eksklusion.

Stk. 7

Bestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 5 kan inden fire uger indbringes for DIF’s Appelinstans, jf. § 24, stk. 1. Appelfristen skal fremgå af meddelelsen til de pågældende om afgørelsen. Appellen har ikke opsættende virkning,
medmindre Appelinstansen bestemmer andet.

REGNSKAB
§ 17
Stk. 1

Organisationens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Der føres særskilt oversigt over tilskud og andre
indtægter samt udgifter, der vedrører olympiske lege og andre olympiske aktiviteter.

Stk. 2

Den økonomiansvarlige har til opgave på bestyrelsens vegne at følge organisationens økonomi herunder bl.a. anbringelse og forvaltning af organisationens midler og anvendelse af disse.

Stk. 3

Danmarks Idrætsforbunds regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på organisationens årsmøde efter indstilling fra bestyrelsen. Regnskabet revideres tillige af de interne revisorer, valgt af repræsentantskabet.

INTERN REVISION
§ 18
Stk. 1.

Intern revision foretager på repræsentantskabets vegne revision af Danmarks Idrætsforbunds regnskab. Intern
revision tilrettelægger sin revision i samarbejde med ekstern revisor.

Stk. 2.

Ved nyvalg af intern revisor skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den afgående revisor, der har pligt
til at oplyse om årsagen til ophøret.

Stk. 3.

Hvervet som intern revisor kan kun varetages af enten en person, der har en baggrund som statsautoriseret revisor, registreret revisor eller som på anden vis har indsigt i revision, eller af en person, der har indsigt i og erfaring
med ledelse og drift af interesseorganisationer, dog sådan at mindst én af posterne som intern revisor skal bestrides af en person med den nævnte baggrund som revisor eller anden indsigt i revision.

UDVIKLINGSUDVALGET
§ 19
Stk. 1

DIF’s bestyrelse nedsætter et udviklingsudvalg, der skal foretage analyser, inspirere og fremsætte forslag vedrørende DIF’s, specialforbundenes og foreningernes arbejde med stadigt at fremme og øge befolkningens deltagelse i den organiserede idræt.

Stk. 2

Udviklingsudvalget skal bl.a. medvirke til
1)

at DIF til stadighed kan være en toneangivende organisation i forhold til eksterne samarbejdspartnere, såvel
offentlige som private,

Stk. 3

2)

at DIF kan udvikle service- og uddannelsestilbud til specialforbund på højt kvalitativt niveau, og

3)

at DIF kan agere innovativt og udviklingsorienteret i enhver idrætspolitisk sammenhæng.

Udvalget består af 9-12 medlemmer. DIF’s bestyrelse udpeger medlemmerne for to år ad gangen, bl.a. efter indstilling
fra specialforbundene. Udpegningen foretages under hensyn til udvalgets opgaver og kompetencer. Udvalgets formand udpeges af og blandt medlemmerne af DIF’s bestyrelse.

Stk. 4.

Udvalget kan nedsætte netværks- og arbejdsgrupper efter behov. Grupperne arbejder under ansvar over for udvalget, og formandsposten i sådanne grupper besættes af et udvalgsmedlem.

ETISK KOMITÉ
§ 20
Stk. 1

Etisk Komité har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik. Komitéen afgiver udtalelser og
henstillinger om sådanne spørgsmål, men træffer ikke bindende afgørelser.

Stk. 2

Etisk Komité behandler spørgsmål vedrørende Danmarks Idrætsforbunds forhold. Komitéen behandler ligeledes
spørgsmål vedrørende forhold i Danmarks Idrætsforbunds medlemsforbund, medmindre medlemsforbundet
selv har etableret en etisk komité eller andet tilsvarende uafhængigt organ, godkendt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.

Stk. 3

Etisk Komité optager sager til behandling på baggrund af henvendelser eller af egen drift. Komitéen afviser sager,
som ikke har væsentlig og almen betydning for DIF og medlemsforbundene. Komitéen kan ikke behandle spørgsmål, der nationalt eller internationalt henhører under andre instanser i organisationerne.

Stk. 4

Til komitéen knyttes en whistleblower-ordning, der skal være organiseret uafhængigt i forhold til Danmarks
Idrætsforbund og medlemsforbundene.

Stk. 5

Etisk Komité består af en formand og fire andremedlemmer, der i videst muligt omfang skal repræsentere viden
om good governance, om etik og om idrættens organisatoriske forhold. Medlemmerne må ikke varetage andre
hverv i Danmarks Idrætsforbund eller i medlemsforbundene. Komitéen skal være sammensat på følgende måde:
a. 2 medlemmer skal have indsigt i idrættens organisatoriske forhold
b. 2 medlemmer skal have viden om good governance og etiske forhold
c. 1 medlem skal have juridisk baggrund.

Stk. 6

Medlemmerne af komitéen vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, således at formanden og et ordinært medlem vælges i ulige år, og tre ordinære medlemmer vælges i lige år.

Stk. 7

Etisk Komité fastsætter selv sin forretningsorden, herunder normer for høring og for behandling af henvendelser
til komitéen.

AKTIVKOMITEEN
§ 21
Stk. 1

I henhold til det olympiske charter har Danmarks Idrætsforbund nedsat en aktivkomite.

Stk. 2

Valg til aktivkomiteen sker i henhold til Lovregulativ VII.

HABILITET

§ 22
Stk. 1

Den, der er ansat i en medlemsorganisation under Danmarks Idrætsforbund, kan ikke repræsentere denne organisation i et af de i § 8, nr. 1-8, nævnte organer. Ordet "ansat" omfatter ikke valgte personer, der modtager honorar.
Ansatte i Danmarks Idrætsforbund kan ikke vælges til de nævnte organer.

Stk. 2

I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af organisationens organer inhabilt, hvis

1)

vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller

2)

vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk

tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
3)

vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden juridisk
person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller

4)

Stk. 3

der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den
pågældende sag. Ved valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag.

Stk. 4

Hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems habilitet, skal medlemmet selv, eller den,
der er bekendt med forholdene, snarest underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

DIF’S APPELINSTANS
§ 23
Stk. 1

DIF’s Appelinstans vælges af repræsentantskabet. Der vælges ti medlemmer. Mindst otte af medlemmerne skal
have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for fem år ad gangen.

Stk. 2

Et medlem eller en suppleant i DIF’s Appelinstans kan ikke samtidig være medlem af en medlemsorganisations
ordensudvalg, Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, Dopingnævnet, Motionsdopingnævnet, Matchfixingnævnet
eller intern revision.

Stk. 3

DIF’s Appelinstans vælger selv sin formand og en eller flere stedfortrædende formænd, der alle bør have erfaring
i dommergerning.

§ 24
Stk. 1

En afgørelse truffet af en medlemsorganisations ordensudvalg, et dertil svarende organ i en medlemsorganisation, Dopingnævnet, Motionsdopingnævnet, Matchfixingnævnet, Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse eller Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab samt afgørelser truffet i medfør af § 1, stk. 9, kan indbringes for DIF’s
Appelinstans. Fristen er fire uger efter, at den, som ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne. Herudover kan en afgørelse truffet inden for rammerne af en samarbejdsaftale på tvistløsningsområdet mellem Danmarks Idrætsforbund og en ekstern organisation indbringes for DIF’s Appelinstans i det omfang og på de betingelser, samarbejdsaftalen fastsætter.

Stk. 2

Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan DIF’s Appelinstans behandle en sag, selv om der ikke forinden er truffet afgørelse af et af de organer, der er nævnt i stk. 1. Det gælder dog ikke i sager omfattet af stk. 1, 3.
pkt., om samarbejdsaftaler med eksterne organisationer.

Stk. 3

DIF’s Appelinstans, eventuelt ved formanden/en stedfortrædende formand, kan hjemvise en sag, der er blevet
behandlet eller afvist i et af de organer, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4

DIF’s Appelinstans, eventuelt ved formanden/en stedfortrædende formand kan undtagelsesvist tillægge en
appel opsættende virkning.

Stk. 5

Såfremt en afgørelse, der ikke er truffet af en medlemsorganisations ordensudvalg eller et dertil svarende organ, indbringes for DIF’s Appelinstans, kan DIF’s Appelinstans, eventuelt ved formanden/en stedfortrædende
formand, henvise sagen til behandling ved den rette instans i vedkommende medlemsorganisation.

Stk. 6

DIF’s Appelinstans, eventuelt ved formanden/en stedfortrædende formand, kan afvise at behandle en sag, hvis
enten
a. den tidligere er behandlet i 2 instanser eller
b. den angår en afsluttet kamp/turnering eller
c. den ankede afgørelse bygger på en erklæring/rapport fra en af et specialforbund udpeget særlig sagkyndig
eller
d. sagen i øvrigt efter karakteren eller omfanget bør være endeligt afgjort med den ankede afgørelse.
Afgørelsen skal begrundes.

Stk. 7

DIF’s Appelinstans kan ikke afvise en sag om sanktion, som er ikendt af bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Stk. 8

Afgørelser truffet i medfør af stk. 1, 3. pkt., om samarbejdsaftaler med eksterne organisationer har gyldighed under Danmarks Idrætsforbund i det omfang, det følger af den pågældende samarbejdsaftale.

§ 25
Nærmere regler om DIF’s Appelinstans fastsættes af repræsentantskabet, jf. Lovregulativ II.

VOLDGIFT
§ 26
Stk. 1

Efter anmodning yder Danmarks Idrætsforbund sekretariatsbistand ved en voldgiftsrets behandling af tvister,
hvor en person eller medlemsorganisation under Danmarks Idrætsforbund er part. Udgifterne ved voldgiftsrettens virksomhed betales af parterne.

Stk. 2

Efter anmodning yder Danmarks Idrætsforbund sekretariatsbistand, når en person eller medlemsorganisation
under Danmarks Idrætsforbund som part i en tvist søger denne løst ved forhandling (forligsmægling). Bestemmelsen i stk. 1 om udgifterne herved finder tilsvarende anvendelse.

DOPINGNÆVN
§ 27
Stk. 1

DIF's dopingnævn vælges af repræsentantskabet og består af en formand, to andre medlemmer samt to suppleanter. Formanden samt et af de øvrige medlemmer skal have juridisk baggrund. Formanden bør have erfaring
med retssagsbehandling. Et medlem skal have medicinsk baggrund. Hvert år afgår efter tur henholdsvis formanden eller et medlem. Der vælges hvert år to suppleanter, der skal have henholdsvis juridisk og medicinsk baggrund.

Stk. 2

Dopingnævnets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.

Stk. 3

Dopingnævnet har til opgave at afgøre alle sager om overtrædelse af Nationale Antidopingregler, fastsat af Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark på baggrund af den til enhver tid gældende WADA-code.

Stk. 4

Dopingnævnets afgørelse meddeles den medlemsorganisation, der kan foretage sanktionsudmåling i henhold til
sit internationale specialforbunds dopingregler.

Stk. 5

DIF's bestyrelse udpeger medlemmer til motionsdopingnævnet i henhold til Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere, gældende for DIF og andre idrætsorganisationer. Motionsdopingnævnet har til opgave at
afgøre alle sager vedrørende overtrædelse af nævnte reglement.

MATCHFIXINGNÆVNET
§ 28
Stk. 1.

DIF’s matchfixingnævn pådømmer sager om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, jf. lovregulativ VIII.

Stk. 2.

Matchfixingnævnet består af en formand, to andre medlemmer (ordinære medlemmer) og en suppleant. Formanden og mindst et af de ordinære medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 3.

Medlemmerne vælges af repræsentantskabet for en periode af to år, således at formanden og et medlem vælges
i ulige år, og et medlem og suppleanten vælges i lige år.

IDRÆTSRÅD
§ 29
Stk. 1

Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse har ansvaret for forbundets regionale og lokale arbejde. Dette arbejde skal
udøves i samarbejde med specialforbundene og den lokale idræt.

Stk. 2

Et Idrætsråd er en sammenslutning af idrætsforeninger i en kommune. Idrætsråd kan have andre medlemmer
end idrætsforeninger. Idrætsråd skal virke på demokratisk grundlag og have almindelig foreningsstruktur. Der
kan kun anerkendes ét Idrætsråd i hver kommune. Bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund har kompetencen til
at anerkende Idrætsrådene.

Stk. 3

Danmarks Idrætsforbund indkalder en gang årligt i januar kvartal repræsentanter for alle anerkendte Idrætsråd
til et regionsmøde i hver af de 5 regioner. Et Idrætsråd har kun adgang til regionsmødet i den region, hvori Idrætsrådets hjemkommune er beliggende. Danmarks Idrætsforbund udarbejder plan for regionmødets indhold og
dagsorden. Der kan evt. afvikles et yderligere regionsmøde årligt.

Stk. 4

Regionsmødets formål er drøftelse af idrætspolitiske emner, samt valg af 1 repræsentant fra hver region til Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab med taleret. Yderligere kan der på regionsmødet vælges Danmarks
Idrætsforbunds repræsentanter til regionale råd og organisationer.

Stk. 5

På regionsmødet har hvert Idrætsråd én stemme. Regionsmødet vælger sin repræsentant til Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte Idrætsråd. Ved stemmelighed
trækkes lod.
Valgbar til Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskab er alle som repræsenterer et lokalt Idrætsråd. Endvidere
skal den pågældende være medlem af en idrætsforening, der er medlem af et specialforbund under Danmarks
Idrætsforbund.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 30
Stk. 1

Formanden og den olympiske generalsekretær har møde- og taleret på medlemsorganisationernes repræsentantskabsmøder eller tilsvarende møder.

Stk. 2

Medlemmer af bestyrelsen samt generalsekretæren og medlemsbladets redaktør har som sådanne ret til at
overvære samtlige af medlemsorganisationerne eller af disses foreninger arrangerede stævner, konkurrencer
eller opvisninger. Samme ret kan endvidere af bestyrelsen gives til andre til Danmarks Idrætsforbunds sekretariat knyttede personer, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 3

Til fornøden legitimation udsteder organisationen partoutkort, der undertegnes af organisationens formand, og
som giver adgang til alle ovennævnte stævner, konkurrencer og opvisninger.

OPLØSNING
§ 31
Danmarks Idrætsforbund kan ikke opløses, så længe mindst to specialforbund ønsker organisationens beståen.
Beslutning om opløsning kan kun tages på et årsmøde med mindst to tredjedele af de mødte stemmer. I tilfælde
af opløsning tilfalder organisationens midler staten til fremme af dansk amatøridræt.

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Danmarks Olympiske Komite den 14. november 1992 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
Dansk Idrætsforbund den 14. november 1992 og ændret på ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Idrætsforbund/Danmarks Olympiske Komite den 13. februar 1993 og den 27. november 1993. Ændret på Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskabsmøde den 26. november 1994, den 2. december 1995, den 1. december 1996, den 28. november 1998, den 27. maj 2000, den 7. april 2001, den 4. maj 2002, den 3. maj
2003, den 1. maj 2004, den 30. april 2005, den 6. maj 2006, den 28. april 2007, den 26. april 2008, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde
den 4. oktober 2008, på repræsentantskabsmøde den 2. maj 2009, på repræsentantskabsmøde den 8. maj 2010, på repræsentantskabsmøde
den 7. maj 2011, på repræsentantskabsmøde den 5. maj 2012, på repræsentantskabsmøde den 4. maj 2013, på repræsentantskabsmøde den
3. maj 2014, på repræsentantskabsmøde den. 9. maj 2015, på repræsentantskabsmøde den 5. maj 2018 og på repræsentantskabsmøde den
4. maj 2019.

