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Brøndby 20. april 2018  

Indkaldelse til Dansk Atletik Forbunds årsmøde 2018 
- alle DAF klubber inviteres med til Atletikkens Årsfest 27.-28. oktober  
 
DAF bestyrelsen håber at du - og gerne flere af dine klubkammerater - deltager i Atletikkens Årsfest, hvor vi 
samles til konferencer og den festlige DAF Awards om lørdagen, mens DAFs årsmøde afholdes søndag.  
Arrangementet bliver denne gang i Nyborg, i gåafstand fra Nyborg Station på Sinatur Hotel Storebælt, 
Østerøvej 121, 5800 Nyborg www.sinatur.dk    
 
Vigtige datoer –  
23. september  Forslag til DAF Love & DAF bestemmelser 
7. oktober  Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside 
12. oktober kl. 12:00 Tilmeldingsfrist   
14. oktober  Frist kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter 
27.-28. oktober Atletikkens Årsfest 
 
Tilmelding – Til DAFs kontor daf@dansk-atletik.dk senest 12. okt. kl. 12.00 
 
Betaling – Stemmeberettigede deltager gratis i årsmødet, men betaler for evt. overnatning.  
Deltagerpris for lørdagens konferencer og DAF Awards oplyses senere. 
 
Program –  Nærmere program for weekenden følger.  

 
Forslag – vedrørende ændringer af DAF love og bestemmelser skal sendes senest  23. september 2018 til 
DAFs kontor daf@dansk-atletik.dk.  
Ret til at stille forslag har klubber, samt bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper. Ændringsforslag 
skal sendes på særligt skema via dette link: http://dansk-atletik.dk/om-daf/organisation.aspx på DAFs 
hjemmeside. Der opfordres til at motivere forslag, henvise til tilhørsforhold (regel- eller lovparagraffer) 
samt klart tilkendegive, hvem der er forslagsstiller. 
 
Personvalg – Kandidater til bestyrelsesposter samt valgte komiteposter skal melde deres kandidatur til DAFs 
kontor senest en uge efter offentliggørelsen af årsmødematerialet.  
Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. Dog kan kandidater 
opstille på selve dagen, hvis der er vakante pladser, eller hvis vakance opstår på selve dagen. 
 
Stemmeberettigede – er klubrepræsentanter, DAFs bestyrelse samt komiteformænd.  
Pba. seneste medlemsindberetning har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100 
eller flere aktive medlemmer kan sende to repræsentanter. Klubber, som er optaget i Dansk Atletik 
Forbund efter seneste tidspunkt for medlemsindberetning, men før årsmødet, har én repræsentant.  
Den stemmeberettigede råder over én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Klubber kan ved forfald sende en suppleant. 
Medlemmer af DAFs bestyrelse samt komiteformænd kan ikke samtidig være klubrepræsentanter på 
årsmødet. 
Har en klub ikke indsendt medlemsindberetning og/eller er i kontingentrestance, har klubbens 
repræsentant(er) ikke stemmeret på årsmødet. 
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Øvrige deltagere – Medlemmer af DAFs komiteer, udvalg og projektgrupper, ansatte i DAF, samt særligt 
indbudte kan deltage i årsmødet uden stemmeret, men med taleret. Klubber kan også blandt deres 
medlemmer tilmelde gæster uden stemmeret. Endelig kan DAF invitere gæster som tilhørere. 
 
Foreløbig dagsorden for årsmødet:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Godkendelse af stemmeberettigede 

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 

6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering samt forslag til 

rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingent, til 

godkendelse 

9. Valg i henhold til § 12 

10. Eventuelt 

 
 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Karsten Munkvad, formand 
Dansk Atletik Forbund 
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