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Generalforsamling 26. november 2017  
 
 

Forslag til ændring af vedtægt §8 mfl fra Morten Nielsen (4.c.)  
 
 
 
§ 8 LEDELSE  
 

Stk. 1 Bestyrelsen  
(1) Dansk Islandshesteforening ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.  

(2) Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af de fem komiteer, jf 
stk. 2. Hertil kommer en suppleant for næstformanden.  
(3-8) Uændret 
 
 

Stk. 2 Komiteerne  
(1) Til at bistå bestyrelsen med ledelsen af Dansk Islandshesteforenings aktiviteter nedsættes der fem 
stående komiteer for henholdsvis avl, sport, klubber, fællesopgaver (natur, hestevelfærd, FITE aktiviteter 
m.v.) og elitesport. 
 
(2) Uændret  

 
(3)  
(a) Formand, næstformand og de øvrige medlemmer i hver af de fem komiteer vælges på den ordinære 

generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
(b) Formand og næstformand i hver af de fem komiteer afgår på skift i lige og ulige år. Halvdelen af de 
øvrige medlemmer i hver af de fem komiteer afgår på skift i lige år og ulige år.  
(c) På den ordinære generalforsamling vælges tillige en suppleant til hver af de fem komiteer for et år ad 

gangen.  
 
(4) Alle medlemmer af de fem komiteer og suppleanterne skal være personlige medlemmer af Dansk 
Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i eller være suppleant i en af de øvrige 
komiteer. Hvervet som komitemedlem er ulønnet.  
 
(5-8) Uændret  

 
 
§ 10 OPGAVER  
 

Stk. 1 Bestyrelsen  
(1) Bestyrelsen varetager Dansk Islandshesteforenings overordnede ledelse bl.a. målsætning, økonomi 

og samlet udvikling. Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer for etik og miljø og særlig vigtige 
kontakter internationalt og nationalt samt koordineringen af arbejdet i de fem stående komiteer og 
afgrænsningen af og samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om samvirket med lokalklubberne.  
 
(2-4) Uændret  
 
Stk. 2 De stående komiteer  

Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år i september udarbejdes en handlingsplan og et budget for det 
kommende regnskabsår for hver af de fem stående komiteer, som skal forelægges bestyrelsen til 
godkendelse. Inden for rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter fungerer komiteerne 
selvstændigt på hver deres opgaveområde. En komite kan til enhver tid forelægge væsentlige 
tvivlsspørgsmål til afgørelse i bestyrelsen. Uanset at medlemmerne af en komite er valgt af 

generalforsamlingen, kan bestyrelsen med 2/3 flertal af alle medlemmerne i bestyrelsen fratage en 
komite dens beslutningskompetence helt eller delvis, hvis komiteen væsentlig overskrider rammerne af 

de godkendte handlingsplaner og budgetter.  
 
(stk. 3-6) Uændret 
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Stk. 7 Elitesportskomiteen  
Elitesportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. § 2, stk. 1 
særligt med fokus på organisering og udvikling af de danske eliteryttere og det danske landshold, efter 

bestyrelsens nærmere bestemmelse, jf § 8, stk. 2, nr. (5). 
Elitesportskomiteens opgaver er ultimativt at fremme niveau og resultater for elite- og landsholdssporten 
med den islandske hest i Danmark.  
Elitesportskomiteens arbejdsområder er:  

Elite- og talentudviklling.  

Landsholdsudtagelse, herunder retningslinjer samt udtagelseskomite. 

Landsholdsorganisering, herunder landsholdssamlinger og organisering under mesterskaber. 

Økonomi omkring talentudvikling, elitegruppe og landshold. 

Afholdelse af NM og VM i Danmark, eller i samarbejde med andre lande. 

Elitesportskomiteen arbejder til enhver tid ud fra retningslinjer som fastlægges af et obligatorisk 
Eliteudvalg under Elitesportskomiteen jf. § 10, stk. 8. Eliteudvalget består af samtlige eliteryttere, 
Elitesportskomiteen og en tovholder, udpeget af bestyrelsen.  

Elitesportskomiteen er ansvarlig for obligatorisk samling af Eliteudvalget 2-4 gange årligt.  

Eliteudvalget har kompetence til, og ansvar for at fastlægge retningslinjer for Elitekomiteens arbejde og 
indsats.  

Eliteudvalgets arbejde og beslutninger udmøntes i Drejebog for Elitesportskomiteen, som komiteen 
holder opdateret på DI' hjemmeside.  

Den samlede indsats under Elitesportskomiteen skal skabe velfungerende og optimale rammer og 
udviklingsmuligheder for elite- og landsholdssporten med den islandske hest. Resultatet skal være sikring 
af kontinuerlig positiv udvikling og tilgang af særdeles konkurrencedygtige danske ekvipager. 

 
 
Stk. 8 Særlige udvalg   
(Hidtidige stk. 7)  


