Kommissorium
Multisportsudvalget

Februar 2020 - Kommissorium for multisportsudvalget
Jf. DRF’s vedtægter § 7 nedsætter bestyrelsen stående udvalg efter behov. Bestyrelsen nedsætter et multisportsudvalg med det
formål at understøtte, varetage og udvikle multisport i Danmark. Multisportsudvalget rådgiver og tager stilling til forhold i aktiviteter
der falder indenfor multisports rammer. Udvalget har endvidere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt
evaluere tiltag med henblik på løbende ajourføring, forbedring og udvikling af multisport – hovedsageligt i et udbredelses- og
udviklingsmæssigt perspektiv i Danmark.
Multisport skal udbredes i Danmark, derfor har multisportudvalget til opgave primært at arbejde for disciplinens udbredelse.
Multisportsudvalgets prioriterede aktiviteter, indsatser og fokusområder skal således understøtte denne overordnede målsætning.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse udpeger medlemmer af multisportsudvalget. Udvalget består af en formand samt op til 5 øvrige
medlemmer.
Udvalget beskæftiger sig med følgende områder:
• Udbredelse af kendskab og interesse for multisport i Danmark
• Varetage uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials
• Multisportsreglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling heraf
• Stævnetilrettelæggelse – ydelse af sparring og rådgivning til de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling
samt fordeling af stævner og godkendelse af propositioner.
• Udarbejdelse og justering af diverse cups under multisport.
• I samarbejde med administrationen udvikling af nye koncepter, aktiviteter og tiltag der understøtter udbredelsen af
multisport.
• Behandle multisportsrelaterede emner og problematikker til enten administrationens eller bestyrelsens beslutning
• Yde rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessenter
Multisportsudvalget udarbejder hvert år udkast til budget for udvalgets aktiviteter. Udvalget har pligt til at overholde det budget som
er tildelt af bestyrelsen. Deltagelse i internationale aktiviteter aftales med DRF’s sportschef.
Multisportsudvalgets opgaver skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og politikker vedtaget af
Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Medlemmerne af multisportsudvalget har generel gensidig informationspligt overfor hinanden samt
for administrationen. Multisportsudvalget kan afholde det antal møder, som udvalget finder nødvendigt for varetagelse af udvalgets
opgaver. Udvalget opfordres til at gøre brug af telefon-/online møder.
Til multisportsudvalget kobles en sportskoordinator og/eller konsulent, der deltager i udvalgets møder, som skal varetage drifts- og
udviklingsopgaver relateret til udvalgets arbejde. Det er således administrationens opgave at varetage udvalgets mødeplanlægning,
div. administrative og koordineringsopgaver, samt planlægning og booking i forbindelse med div. uddannelsesaktiviteter. DRF’s
administration besvarer endvidere henvendelser til DRF af sportslig- og reglementsmæssig karakter. Såfremt en henvendelse er af
principiel karakter for multisport, fremsendes denne til udvalgets behandling.
Multisportsudvalget refererer til sportschefen i DRF. Sportschefen kan deltage i udvalgets møder efter behov.
Multisportsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, for en tidsbegrænset periode, med henblik på at udarbejde konkrete oplæg på
specifikke områder. I disse arbejdsgrupper bør der være repræsentation fra udvalget.

