SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idrætsforbund

Sjællands Skytte Forbund beretning ved årsmødet okt. 2017
Fungerende formands beretning
Årets beretning for 2016-2017 aktivitetsmæssigt ligner jo på mange måder den
samme beretning som fra tidligere år.
Men det idrætspolitiske har varieret ret meget i forhold til de tidligere år.
Generelt
Delegeretmødet sidste år bar præg af at der var stor deltagelse fra foreninger der
har dobbelt medlemskab af forbund under Dansk Skytte Union.
Det bevirkede bl.a., at der blev valgt en ny formand Jan Lykke Jensen samt to nye til
bestyrelsen. En riffelsektionen og en til pistolsektionen. Det blev Kenneth Sieck til
riffelsektionen og Niels Andersen til pistolsektionen.
Inden valg blev Søllerød Skytteforenings forslag vedtaget uden afstemning vedr.
SKV, selv om det ikke havde nogen betydning idrætspolitisk for SSF virke.
Under pkt. 7 meddelte formanden, at de tilstedeværende kunne skrive sig på en liste
ved udgangen efter mødet hvis de ønskede at deltage i Dansk Skytte Unions møder i
marts måned i år med angivelse om de ønskede at deltage i riffelsektionens eller
pistolsektionens årsmøder. Derefter ville Bestyrelsen udpege de delegerede, når det
faktiske antal af delegerede kendes.
Efter utallige opfordringer indkaldte den nye formand til konstituerende
bestyrelsesmøde d. 8/12 2016, hvor bestyrelsens øvrige poster blev fordelt. Kirsten
Svendsen blev genvalgt som kasserer. Kristian Hansen blev genvalgt som sekretær
og undertegnede blev genvalgt som næstformand. Pistolsektionen blev enige om, at
Niels Andersen skulle være formand og riffelsektionen valgte Kenneth som formand.
Niels påtog sig opgaven som kommunikations ansvarlig for SSF.
I starten af januar konstaterede bestyrelsen, at formanden havde fremsendt 2
forslag til Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde uden at informere og
dermed eventuelt have et bestyrelsesflertal bag forslagene.
Ydermere havde formanden fremsendt disse forslag til FORD, dog uden at selv at
deltage i mødet. Formanden havde overladt SSF mandat i FORD til formanden for
Dansk Sportsskytteforbund i stedet for at sende sin SSF Næstformand.
Dette forhold blev formanden konfronteret med.
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Formanden meddelte bestyrelsen umiddelbart før det næste bestyrelsesmøde, der
var aftalt til d.24. januar, at han stillede sit mandat som formand, til rådighed for
bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med undertegnede som fungerende
formand frem til næste delegeretmøde.
Bestyrelsen fik aftalt en ny forretningsorden samt retningslinjer for økonomisk
støtte til foreningernes medlemmer, som deltager nationalt og internationalt.
Ifm. udpegning af delegerede til Unionens møder, fik bestyrelsen udpeget
delegerede efter en liste på ca. 30 og foreningerne blev underrettet via mail og
hjemmeside.
Søllerød skytteforening klagede til Ordens og amatørudvalget over bestyrelsens
måde at udvælge delegerede på til Unionens møder. Søllerød Skytteforening har
ikke fået medhold i deres klage, så derfor var bestyrelsens beslutning om
udvælgelse af delegerede ”helt efter bogen”.
SSF vedtægter er ikke tidssvarende. De bør skrives om så de passer til de ændringer
der er sket på kulturområdet samt på det forvaltningsmæssige område. De bør også
være mere målrettet ift. de opgaver der skal løses for Dansk Skytte Union relateret
til vores medlemsforeninger
En organisatorisk løsning kunne være, at foreningerne skal være direkte medlemmer
af DSkyU. Det vil medføre at forbundene som juridiske og økonomiske enheder
skulle nedlægges og en decentral struktur opbygges direkte under DSkyU
Med direkte medlemskab menes, at alle skytteforeninger er direkte medlemmer af
Dansk Skytte Union uden et mellem filter som f.eks. Sjælland Skytte Forbund jo er.
Vi sender i forvejen ca. 80 % af kontingent indbetalingerne videre til Dansk Skytte
Union.
Det er især Danmarks Idrætsforbund der meget gerne ser at vi organiser os sådan.
Men det gør DSkyU bestyrelse også, fordi de mener det må lette dagligdagen både
for DSkyU, men også forbund /foreninger.
Vi har i bestyrelsen besluttet at vente til DSkyU har deres vedtægter på plads. Det
bliver forhåbentligt besluttet på Unionens repræsentantskabsmøde til marts 2018.

Vi har modtaget to forslag fra Søllerød Skytteforening og har selv et forslag senere
på dagsorden. Forslagene griber umiddelbart ind i vores vedtægter og når der er
tale om vedtægtsændringer, skal de vedtages med 2/3 flertal.
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Bestyrelsen kan ikke gå ind for Søllerød Skytteforenings to forslag, da de skaber et
demokratisk underskud ift. at vi har 4300 medlemmer i vores ca. 60 foreninger, som
gerne skulle stole på, at den valgte bestyrelse tilgodeser deres interesser.
Hvem vil sidde i en bestyrelse som bliver frataget indflydelse på det ansvarsområde
de er valgt til af en lille gruppe af foreninger / medlemmer ?
Nej!! lad fornuften sejrer
Vi har her fra forbundet i det år der gået, forsøgt på at få flere ud at skyde ved at
arrangerer Sjællandsmesterskaber på ISSF discipliner. Desværre er der stadig mange
foreninger der bliver væk fra vores mesterskaber.
Forbundet har et fint samarbejde med DSkyU forskellige organer herunder
unionskontoret kontoret.
Men DSkyU Sektioner synes fortsat noget usynlige i forbundsregi. Det ved de også
godt selv, men jeg tror at især den trængte økonomi afholder dem fra at starte
aktiviteter op.
Afslutning
Så jeg afslutte min del af denne beretning med at takke forbundets bestyrelse for
det arbejde der er lagt i årets løb og også tak til de foreninger og enkeltpersoner der
har hjulpet forbundet gennem årets opgaver.

