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Formål
DFUs Elitedommerudvalg varetager elitedommernes interesser indenfor
DFUs organisatoriske og politiske ramme samt kompetenceområder.
Udvalget skal sikre, at der altid er dialog og fodslag mellem
elitedommerne og DFUs bestyrelse.

Udvalgets sammensætning

DFU`s bestyrelse nedsætter i henhold til DFU`s vedtægter et
elitedommerudvalg, som har flg. sammensætning af aktive elitedommere:






1 repræsentant for superligadommerne
1 repræsentant for 1.divisionsdommerne
1 repræsentant for 2. divisionsdommerne
1 repræsentant for kvindelige elitedommere
1 repræsentant for elitelinjedommere



2 repræsentanter fra DFU`s bestyrelse, hvoraf 1 er DFU`s
formand. Denne er samtidigt formand for
Elitedommerudvalget.
1 repræsentant fra DBU`s Elitedommergruppe, der samtidigt
varetager repræsentationen for eliteudviklerne.



Indenfor hver af øverst nævnte 5 indrangeringskategorier
vælger de aktive indenfor hver kategori hvert år (i
begyndelsen af kalenderåret) èn repræsentant og èn
suppleant.

Udvalgets primære opgaver

Elitedommerudvalget alene varetager håndteringen af alle sine aftaler, der
vedrører elitedommerne.
Udgifterne til dette betales af elitedommerudvalget.
De aktive elitedommere deltager med 1 repræsentant i DFU`s
formandsmøder i henhold til DFU’s vedtægter.
Elitedommernes repræsentant på DFU`s formandsmøder får den samme
information, som tilgår DFU`s øvrige lokalunionsformænd.

Sagsbehandling

Formanden bestemmer, om en sag eller henvendelse behandles på et
fysisk møde, skriftligt eller telefonisk på baggrund af sagens karakter,
eventuelt efter drøftelse med udvalgsmedlemmerne.

Mødeaktivitet

Møder afholdes efter behov, når formanden skønner det nødvendigt eller
efter anmodning fra et andet af udvalgets medlemmer.

Mødeindkaldelse

Møder indkaldes normalt med 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden/formål med mødet.

Beslutningsdygtigt udvalg

Udvalget er principielt beslutningsdygtigt, når alle medlemmer (eller
disses suppleanter) er tilstede.

Afgørelser

Afgørelser træffes ved stemmeflerhed.

Mødereferater

Der udarbejdes referat af udvalgets møder.

Økonomi

Møde- og rejse omkostninger vedr. DFU`s Elitedommerudvalg betales af
DFU.
DFU administrerer fra regnskabsåret 2014/2015 elitedommernes
lumpsum.
Administrationsbidraget for lumpsummen ansættes til kr. 1000.
Såfremt der indkøbes tøj/udstyr til elitedommerudvalget, ydes dette til
DFU`s to repræsentanter i udvalget, og udgifterne hertil betales af
elitedommerudvalget.

DFU`s formand og DFU`s kasserer drager omsorg for, at der foreligger en
opdateret regnskabsoversigt vedr. Elitedommerudvalget sammen med
indkaldelse/dagsorden til udvalgets møder.
Efter indkøb af tøj m.v. til elitedommerne orienterer den ansvarlige for
indkøbet DFU`s kasserer. Når DFU`s kasserer har modtaget fakturaen,
sender han en kopi af denne til den indkøbsansvarlige, som drager
omsorg for kontrol og en hurtig tilbagemelding til kassereren.
Indkøb til de kvindelige elitedommere styres af den kvindelige
repræsentant i Elitedommerudvalget.
Når der i denne aftale er anført ”betales af Elitedommerudvalget” betyder
dette, at udgiften dækkes af elitedommernes lumpsum.

