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Forretningsorden for UV-rugby udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) 

UV-rugby udvalg forretningsorden er udarbejdet jf. DSF vedtægter §34. 

 

UV-rugby udvalgets formål: 

Udvalget varetager forbundets sportslige og konkurrencemæssige forretninger, arbejder for øget interesse 

for konkurrencer i samt udbredelse af undervandsrugby i Danmark med særligt fokus på ungdomsarbejdet. 

 

UV-rugby udvalgets arbejdsområde: 

Konkurrencer i ind- og udland, udarbejde og vedligeholde konkurrenceregler, føre resultatkartotek, udtage 

landsholdsdeltagere til internationale arrangementer. 

 

UV-rugby udvalgets faste medlemmer og organisation: 

Faste medlemmer er Formand, Kasserer, Hver af landsholdstrænerne (Herre samt Dame senior, Herre samt 

Dame U21), Landsholdskoordinator og Web ansvarlig som alle vælges ved indstilling. 

Udvalget kan supplere sig med øvrige faste medlemmer, for eksempel aktive repræsentanter for 

landsholdene og sponsor ansvarlig. Formand og kasserer kan ikke have andre faste pladser i udvalget. 

Udvalget kan tilknytte øvrige ikke faste medlemmer/funktioner til udvalget for at dække udvalgets 

arbejdsområder. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, f.eks. ved større nationale eller internationale 

arrangementer. 

Hertil direkte valg af funktioner der foretages på UV-rugby årsmøde jf. nedenstående.   

 

UV-rugby årsmøde: 

UV-rugby årsmøde afholdes i perioden medio maj til medio juni når alle turneringer er afsluttet, og skal 

indkaldes skriftligt med minimum tre ugers varsel. 

Agenda for UV-rugby årsmøder: 

1. Valg af dirigent & referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab forgangne år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde) 

4. Budget indeværende år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde) 

5. Valg til: 

- Disciplinær udvalg (4 personer, heraf en koordinator) 

- Turnerings koordinatorer 

6. Indkomne forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og 

underliggende divisioner” (*) 

7. Eventuelt og næste årsmøde 

(*) Forslag indsendes skriftligt 8 dage inden UV-rugby årsmøde til udvalget. Alle DSF klubber som er aktive 

indenfor UV-rugby samt faste medlemmer af UV-rugby udvalget kan stille forslag. Hver DSF klub har en 

stemme, der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, formanden for hver DSF klub kan ved skriftlig 

fuldmagt overdrage stemmeret til andet DSF medlem i klubben. 

 

UV-rugby handlingsplan: 

UV-rugby udvalget udarbejder sin handlingsplan i forlængelse af UV-rugby årsmøde inden turneringer 

starter primo september. 


