Dansk Arnis Forbund
Vedtægter

§1 Forbundets navn
Forbundets navn er “Dansk Arnis Forbund”

§2 Formål
stk. 1 Forbundets formål er at lede og udvikle samarbejde mellem danske amatørklubber, i hvilke der dyrkes Arnis.
stk. 2 Forbundts bestyrelse kan tilslutte forbundet internationale, europæiske og nordiske organisationer, der
repræsenterer forannævnte disciplin. Forbundet skal søge at blive tilsluttet Dansk Idræts Forbund.

§3 Kriterier for medlemskab
stk. 1 Berettiget til optagelse i Dansk Arnis Forbund er enhver amatørklub, hvis formål er at give medlemmerne
mulighed for at dyrke Arnis - dog således at der i en by alene kan optages én klub i Dansk Arnis Forbund for hver
påbegyndt 50.000 indbyggere.
stk. 2 Bestyrelsen kan indstille klubber til optagelse i Dansk Arnis Forbund, men ofﬁciel optagelse sker på
generalforsamlingen.
stk. 3 Klubber, der ansøger om optagelse i Dansk Arnis Forbund kan af bestyrelsen optages som associerede
medlemmer.
stk. 4 Begøring om optagelse skal fremsættes til forbundts adresse på et af bestyrelsen udarbejdet skema og være bilagt
klubbens vedtægter/love.
stk. 5 Udmeldelse af Dansk Arnis Forbund skal ske skriftligt til forbundets adresse med mindst 3 måneders varsel til en
1. januar. Udmeldelse skal være bilagt et attesteret referat af den generalforsamling, der har vedtaget udmeldelsen.
stk. 6 For medlemskab i Dansk Arnis Forbund betaler hver klub et årligt kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
stk. 7 Bestyrelsen kan optage enkelt medlemmer direkte i Dansk Arnis Forbund.
Begæring om optagelse skal fremsættes til forbundets adresse på et af bestyrelsen udarbejdet skema.
Udmeldelse af Dansk Arnis Forbund skal ske skriftligt til forbundets adresse, og kan ske uden forudgående varsel.
Der sker ved udmeldelse ikke godtgørelse for indbetalte gebyrer for licenser m.v.
Enkelt medlemmer optaget direkte i forbundet skal udover normalt gebyr for licens desuden betale et af bestyrelsen
fastsat gebyr for udstedelse og senere fornyelse af licens.
Således optagne medlemmer har - uanset deres antal - ikke stemmeret på forbundets generalforsamling.
stk. 8 Medlemsklubber og enkeltpersoner må ikke videregive undervisning til mere end den 1. elevgrad til personer, der
ikke er medlem af Dansk Arnis Forbund.

§4 Arnis licens
stk.1 For at være medlem af og deltage i Dansk Arnis Forbunds aktiviteter skal medlemmerne være i besiddelse af
gyldig arnislicens.
stk. 2 En arnislicens er personlig og skal være udstedt på navn og forsynet med foto af ihændehaveren
stk. 3 Fratagelse af arnislicens kan anvendes som disciplinar middel.
stk. 4 For udstedelse af arnislicens opkræves et gebyr, der tilfalder Dansk Arnis Forbund.
stk. 5 Herudover betales en afgift for hvert år licensen er gyldig. Afgiften opkræves af Dansk Arnis Forbund. Størrelsen
af gebyret fastsættes af bestyrelsen.
stk. 6 Ved alle forbundets arrangementer kan gyldig arnislicens forlanges forevist.

§5 Sanktioner/eksklusion af medlemmer
stk. 1 Når et medlem har været i kontingent restance i mere end 3 mdr. skla det meddeles den pågældende klub, hvor
medlemmet træner, at vedkommende ikke længere må modtage arnisundervisning endsige træne Arnis i Danmark
stk. 2 En sådan eksklusion skal ske med 8 dages skriftlig varsel og er kun gyldig, hvis 3/5 af bestyrelsen stemmer for.
stk. 3 Bestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om sanktioner/eksklusion når særlige forhold giver anledning hertil.
stk. 4 Særlige forhold, der kan ligge til grund for sanktioner/eksklusion kan være, hvis et medlem
• bliver straffet for handlinger, der strider mod lovlig nødværge.
• begår en handling, der strider mod ånd eller bogstav i Dansk Arnis Forbunds vedtægter, eller udviser en optræden,
der strider mod almindelig sømmelighed eller skader forbundets omdømme.
• udviser grov eller voldelig adfærd.
• ikke indordner sig under den for arnissportens sædvanlige disciplin.
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stk. 5 Medlemmet er berettiget til at fremføre sit forsvar, inden bestyrelsen træffer den endelige afgørelse om
sanktioner/eksklusion.
stk. 6 Bestyrelsens beslutning om udelukkelse/eksklusion kan indankes for den førstkommende ordinære
generalforsamling. Ved en sådan generalforsamling skal medlemmet underrettes mindst 8 døgn før afholdelsen.
stk. 7 Udelukkelsen/eksklusionen skal ﬁgurere som et særskilt punkt på dagsordenen og skal behandles som
førstkommende emne efter valg af dirigent.
stk. 8 Generalforsamlingens behandling og afgørelse af udelukkelsen/eksklusionen skal foretages jvf. §8, stk.1.
stk. 9 Når et medlem er udmeldt af forbundet og igen ønsker at blive medlem, skal der udstedes en ny licens, hvis den
gamle er udløbet med mere end et år. Hvis licensen er udløbet med mindre end et år, skal den fornyes fra udløbsdatoen.

§6 Ordinær generalforsamling
stk.1 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle
Dansk Arnis Forbunds anliggender.
stk. 2 Generalforsamlingen består af bestyrelsen samt de af klubberne efter følgende bestemmelser udpegede
repræsentanter. En klubs repræsentanter skal udpeges blandt klubbens egne medlemmer.
stk. 3 I den udstrækning lokaleforholdene tillader det, er generalforsamlingen åben for enhver, der ønsker at overvære
den. Taleret på generalforsamlingen har repræsentantskabets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af
teknisk udvalg i egne sager. I speciﬁkke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver,
der ønsker ordet.
stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingens møder har de tilsluttede klubber med een stemme for hver repræsentant, de
er berettiget til i henhold til §6, stk. 5. Møder der færre repræsentanter fra en klub, end denne er berettiget til, råder den
eller de fremmødte repræsentanter over klubbens fulde antal stemmer. Der kan ikke meddeles fuldmagt til at stemme på
andre klubbers vegne.
stk. 5 Har en klub mindre en 5 medlemmer har klubben ikke stemmeret på generalforsamlingen - klubben har dog
taleret. Klubber der har 5-24 medlemmer, der er i besiddelse af gyldig arnis licens, har een stemme. Derefter tilføjes
klubben yderligere een stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer.
stk. 6 Antallet af repræsentanter opgøres på basis af de pr. årets 1. marts indgåede licensafgifter. En klub, der på
generalforsamlingens dato ikke har indbetalt forbundskontingent for året, har ikke nogen repræsentationsret.
stk. 7 Forbundet afholder ordinær generalforsamling hvert år i perioden april-juni måned.
stk. 8 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske 2 gange. Første indkaldelse skal udsendes senest
1. februar. Udover meddelelse om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse skal indkaldelsen indeholde en
fortegnelse over hvilke tillidsrepræsentanter, der er på valg med angivelse af, hvorvidt den nuværende indehaver
modtager genvalg. Anden indkaldelse, der skal ske senest 2 uger forud for mødetidspunktet, skal udover bekræftelse af
tid og sted for mødets afholdelse - indeholde den fuldstændige dagsorden og være bilagt skriftlig årsberetning, regnskab
og budget samt indkomne forslag i deres fulde ordlyd, og kandidatlister til de ledige tillidsposter. Den enkelte klub skal
samtidig have oplyst, hvor mange repræsentanter, den er berettiget til.
stk. 9 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen - herunder forslag til kandidater til de ledige tillidsposter
- fremsendes til Dansk Arnis Forbunds kontor senest den 10. marts.
stk. 10 Ret til at stille forslag har bestyrelsen og medlemsklubberne.
stk. 11 Senest 1 uge før generalforsamlingens dato skal klubberne meddele forbundets kontor, hvem der repræsenterer
klubben.

§7 Dagsorden
stk. 1 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Kontrol af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse og behandling af årsberetning
4. Forelæggelse og behandling af årsregnskab
5. Forelæggelse af budget
6. Fastsættelse af forbundskontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
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9. Valg af revisor
10. Valg af medlemmer til teknisk udvalg.
11. Eventuelt
stk. 2 Hvis spørgsmål om udelukkelse/eksklusion er aktuelt, skal dagsordenens kronologi ændres i henhold til den i §5
stk. 8 gældende bestemmelse.

§8 Generalforsamlingens ledelse
stk. 1 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt ﬂertal, dog jvf. §14 og §15.
stk. 2 Afstemning og valg kan på begæring af mindst 3 af de fremmødte repræsentanter ske skriftligt.
stk. 3 Enhver afstemning om eksklusion, skal foregå skriftlig.
stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og underskrives af dirigenten.
stk. 5 Dirigenten afgør i almindelighed, i hvilket omfang der skal føres referat over forhandlingerne. Dog skal i
hovedtræk føres referat af en enkelt repræsentants synspunkt, såfremt denne insisterer derpå.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, og skal
indkaldes, når 25% eller ﬂere af forbundets medlemsklubber anmoder herom. Anmodningen skal fremsættes skriftligt
og med angivelse af dagsorden.
stk. 2 Mødeindkaldelse, der skal indeholde dagsordenen, skal fremsendes seneste 14 dage efter anmodningens
fremsættelse, og senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.
stk. 3 På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har givet anledning til mødets
afholdelse.

§10 Valg af bestyrelse
stk.1 Den administrerende og økonomiske ledelse af forbundet påhviler bestyrelsen, der består af:
• Forbundsformand
• Forbundsnæstformand
• Forbundskasserer
• Forbundssekretær
• Bestyrelsesmedlem 1
stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På alle lige årstal er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem
1 på valg. På alle ulige årstal er næstformand og sekretær på valg.
stk. 3 Det påhviler forbundsformanden at indkalde til bestyrelsesmøder. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med 3
ugers varsel. Såfremt der er enighed derom i bestyrelsen kan dette varsel fraviges.
stk. 4 Næstformanden er formandens stedfortræder.
stk. 5 Forbundssekretæren fører forbundets mødeprotokol og forestår den af bestyrelsen pålagte korrespondance.
stk. 6 Forbundskasseren kører forbundets regnskab - udarbejder i samarbejde med bestyrelsen forbundets budget, og er
ansvarlig for dets opbygning.
stk. 7 For at bestyrelsen kan fastsætte og beslutte, skal der være fremmødt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til mødet.
Alle afgørelser træffes med almindeligt stemmeﬂertal, dog jvf. §5, stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
stk. 8 Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post.
Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling.
stk. 9 Bestyrelsen fastsætter gebyrer for sportslicenser og satser for diæter og rejsegodtgørelse.

§11 Bestyrelsens konstituering
stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde.
stk. 2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 4 Dansk Arnis Forbund tegnes af formanden, næstformanden og kasseren i forening.
stk. 5 Kasseren er bemyndiget til begrænsede økonomiske dispositioner, der har med forbundets daglige drift at gøre.
stk. 6 I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes Dansk Arnis Forbund af
formanden, næstformanden og kasseren.
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§12 Regnskab
stk. 1 Forbundets regnskabsår er kalenderåret.
stk. 2 Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskabet for det foregående år og opgøre status pr. 31. december
til revisorerne.
stk. 3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisorernes påtegning.
stk. 4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for Dansk Arnis Forbunds medlemmer senest 2 uger før afholdelse af den
ordinære generalforsamling, jvf. §6 stk. 8.

§13 Revision
stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer samt en revisorsuppleant jvf.
§7, stk. 1.
stk. 2 Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og se, at de i regnskabet ﬁgurerende beholdninger er
fysisk tilstede, samt tilse, at der foreﬁndes bilag til posteringerne.
stk. 3 Det påhviler desuden revisorerne at overbevise sig om, at regnskabet er ført på forsvarlig vis, samt undersøge, om
vurderingerne er realistiske.
stk. 4 Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
stk. 5 Revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdninger.

§14 Vedtægtsændringer
stk. 1 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst _ af forbundets stemmeberettigede
repræsentanter er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.
stk. 2 Opnås ﬂertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling.
stk. 3 Hvis 2/3 af de på sidstnævnte generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er dette vedtaget uanset
antallet af stemmeberettigede repræsentanter, der måtte være til stede.

§15 Dansk Arnis Forbunds opløsning
stk. 1 Bestemmelse om Dansk Arnis Forbunds opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
stk. 2 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst _ af Dansk Arnis Forbunds stemmeberettigede repræsentanter
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
stk. 3 Opnås et sådant ﬂertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling,
hvor beslutningen kan træffes på ovennævnte stemmeﬂertal, uanset antallet af repræsentanter, der måtte være til stede.
stk. 4 På generalforsamlingen skal der samtidig træffes afgørelse om, hvorledes Dansk Arnis Forbunds formue,
herunder fast ejendom og løsøre, skal forvaltes. Dog er simpelt stemmeﬂertal her tilstrækkeligt.

§16 Teknisk/sportslig drift
stk. 1 Den teknisk/sportslige drift forestås af cheﬁnstruktøren, med ansvar overfor generalforsamlingen.
Cheﬁnstruktøren er den af Dansk Arnis Forbunds medlemmer, der er højst gradueret med længst ancienitet. Såfremt
ﬂere opfylder denne betingelse vælges cheﬁnstruktøren af et forum bestående af de af Dansk Arnis Forbund
anererkendte aktive danbærere.
stk. 2 Teknisk udvalg består af 3 medlemmer, hvis formand er identisk med forbundets cheﬁnstruktør.
stk. 3 Teknisk udvalg er underkastet handlingsplaner udarbejdet af Dansk Arnis Forbunds bestyrelse.
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