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Beskrivelse af ansvar og opgaver for Formanden for Sportskommission 2019 

 
Formål med positionen 
At fremme og udvikle sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, 
instruktører, officials og klubber. 
At danne bindeled mellem de tilsluttede udvalg og klubberne, samt sikre at der nedsættes sportsudvalg til at 
varetage alle sportslige områder i Sportskommissionen.  
At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og lovgivningsmagten. 
At arbejde for sportsområdet som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre sportsorganisationer. 
At repræsentere sporten i DMU's Hovedbestyrelse, samt varetage DMU's overordnede formål og interesser i 
DMU's Hovedbestyrelse. 
 

Ansvarsområder 
SK Formanden er ansvarlig for at Sportskommissionen – med ansvar over for sportskommissionens 
repræsentantskab og DMU’s Hovedbestyrelse – varetager ansvaret for den daglige ledelse af det enkelte 
sportslige område 
SK formanden er ansvarlig for at de besluttede strategier og aktiviteter gennemføres indenfor de aftalte 
tidsplaner og budgetter og yderligere sikre at: 

- Sporten udvikles  
- Udviser budget og økonomisk ansvarlighed 
- Fair play aktiviteter 
- Tager ansvar for HB arbejde/andre sportsgrene 
- Sikrer at sportsudvalgene fungerer 
- Holder sig opdateret om sporten, både nationalt og internationalt, have fingeren på pulsen. 
- Sportslige opgaver indenfor talent- og eliteområdet 
- Dialog med klubberne 
- Kommunikation med HB, sekretariat og på tværs af grene. 
- Sikrer at der er en attraktiv kalender 

 

Kompetencer 
Formanden for Sportskommissionen har nedenstående kompetence på vegne af sportskommissionen: 

- Ledelse 
- Sportskommissionen er øverste ansvarlig for de af sportskommissionen nedsatte sportsudvalg og at 

der til enhver tid foreligger kommissorium og/eller opgavebeskrivelser, ansvar og kompetence for 
den pågældende sportsudvalg 

- Det er SK's ansvar at gribe ind overfor dommere eller klubber hvis der er foretaget ulovlige 
handlinger iht. DMU's Vedtægter og reglementer 

- Beslutninger og afgørelser truffet af et sportsudvalg kan omgøres af Sportskommissionen 
- Udpegning af sportsudvalg 
- Godkende dommerlister 
- Budget og økonomiansvarlig 
- Beslutninger taget af en Sportskommission kan ændres af Hovedbestyrelsen 

 
Kvalifikationer og Kompetencer 
Beslutninger: Du skal kunne træffe beslutninger på vegne af sportsområdet og de frivillige. 
 
Strategi: Du skal kunne forstå sammenhængen mellem mission, vision og mål for DMU og sportsområdet – 
og du skal forstå dit ansvar for at omsætte strategien gennem konkrete handlinger. 
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Motivation: Du skal kunne motivere sportens frivillige, så de opnår større arbejdsglæde og trivsel – 
motiverede frivillige er glade frivillige 
 
Relationer: Du skal kunne skabe relationer både mellem frivillige officials, ledere i sporten, klub bestyrelser, 
på tværs af DMU og med DMU’s medarbejdere 
 
Kommunikation: Du skal være i stand til at kommunikere med og formidle mål, rammer og opgaver til 
frivillige i sporten og sportsudvalgs medlemmerne 
 
Økonomi: Du skal have forståelse for sportsområdets og DMU’s økonomiske grundlag samt de økonomiske 
rammer og budgetter og brugerniveau for excel 
 

Arbejdsopgaver 
- Medlem af DMU's Hovedbestyrelse 
- Medlem af Talent- Eliteudvalget. 
- Afholde SK møder.  
- Sammensætte sportsudvalg. 
- Udarbejde budgetter, opfølgning og tiltag for at sikre overholdelse af budget 
- Kontere bilag 
- Godkende reglementer.  
- Sikre dialog hele vejen rundt 
- Sikre høj informationsniveau 
- Markedsføre sporten 
- Fremkomme med planer, som kan fremme sporten  
- Etablering af den årlige sportskalender 
- Svare på stort og småt 
- Afvikle klubkongres og repræsentantskabsmøde 
- Sørge for at de øvrige medlemmer i SK får opgaver. 
- Sørge for at kontoret tager mest muligt rutine arbejde, så SK og SUer ikke belastes af det. 

 

Forventninger 
- Går efter bolden 
- Overblik 
- Høj moral 
- Tillidsfuld 
- Hårdhudet 
- Undgå interessekonflikter - tænk globalt - det er sporten i centrum og ikke individuelle interesser 
- Skal være der for sportens skyld og være synlig 
- Stå på mål for DMU  
- Have dyb sportslig indsigt og være visionær 
- Man følger ikke blot strømmen, men går forrest  
- Involvere og engagere klubberne (og klublederne) i arbejdet 
- Må ikke være konfliktsky og kan løse konflikter 
- Tålmodig, lyttende og forhandlingsvillig 
- Kan tage beslutninger og være handlekraftig 
- Kunne tiltrække nye frivillige og uddelegere 
- Vidensdeling 
- Have blik for organisatorisk arbejde 
- At man siger fra hvis man af en eller anden grund ikke lever op til kravene/forventningerne 
- Have den fornødne tid/stå til rådighed, i forhold til kontoret, kunne tale i telefon om dagen = kort 

svartid 


