Ansvars- og funktionsbeskrivelser for HB - medlemmer
Hovedbestyrelsesmedlem

Ansvar- og funktionsbeskrivelse for formanden

Hovedbestyrelsens
medlemmer har i h.t.
Badminton Danmarks love
§17, stk. 6 ansvaret for

Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder:
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2
3
4
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6

Formanden er ansvarlig for

7
•
•
•

Ansvars – og
funktionsbeskrivelse for
formanden

Budget og regnskab, herunder godkendelse af
regnskabspraksis/regulativ.
Godkendelse af forslag til handlingsplaner.
Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. §
20, stk. 4.
Forbundets idrætspolitiske profil og strategi.
Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder:
A
Reklamereglement
B
BD’s amatørreglement
C
Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion.
D
Turneringsreglement for individuelle turneringer.
E
Reglement for holdmesterskabet for Danmark i
badminton. (Ændringer kræver 2/3 majoritet).
G
Reglement for DIF’s mesterskaber for Danmark i
badminton
H
Reglementer for BD’ s øvrige nationale mesterskaber
I
Vedtægter for dommerudvalget og BD’ s
uddannelsesvirksomhed.
J
Reglement for spilletilladelse og klubskifte.
K
Fastsættelse af bøder og gebyrer (jf. gebyroversigten).
Godkendelse af:
A
BD’ s sponsorpolitik, herunder godkendelse af betydende
sponsoraftaler
B
Overdragelse af BD’ s sponsorrettigheder.
Ansættelse af direktøren, jf. § 18, stk.1.
at Hovedbestyrelsen informeres om ansvarsområdet på HB –
møderne under punktet ”siden sidst”
at sikre, at de praktiske konsekvenser af BD´ s værdigrundlag
implementeres i ansvarsområdets handlingsplaner
at hovedbestyrelsens vedtagne handlings- og strategiplaner samt
politiske program følges

Formanden har det overordnede ansvar for hele forbundet politiske
virke. I lighed med uddelegeringen for de områdeansvarlige
hovedbestyrelsesmedlemmer kan formanden og næstformanden
udarbejde en intern ansvarsfordeling på disse ansvarsområder
Til formanden hører efterfølgende ansvarsområder.
•

Det internationale samarbejde
- Badminton World Federation
- Badminton Europe
- Det Nordiske Samarbejde

•

Det nationale samarbejde
- DIF, Danmarks Idræts Forbund
- Team Danmark

-

Anti Doping Danmark
Andre specialforbund

•

Det tværorganisatoriske samarbejde
- Klubledere
- Kredsene
- Stående udvalg
- DGI’ s Badmintonledelse

•

Organisationsudvikling
- Strategier for forbundet
- Opfølgning på opsatte mål
- Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af
hovedbestyrelsesmøder
- Etablering og opfølgning af midlertidige udvalg (ad
hoc)
- Gennemførelse af en årlig evaluering af bestyrelsens
arbejde.

•

Administrationen
- Sparring med direktøren
- Opfølgning på områder, hvor der ikke er en klar
strategi eller politisk ansvarlig

•

At være forbundets ansigt ud ad til ifm.
- Politiske udmeldinger
- Sponsorpleje i samarbejde med direktøren og/eller
den kommercielt ansvarlige

•

Kontakt til
-

Lovudvalget
Appeludvalget
Disciplinærudvalget
Internationalt udvalg

Politisk ansvarlig for
følgende udvalg

•
•

De af HB nedsatte Ad Hoc udvalg og arbejdsgrupper
Det overordnede politiske ansvar i fællesskab med DGI Badminton
nedsatte arbejdsgrupper

Formanden har
samarbejdsrelationer med

•

Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer, udvalgsformænd,
klubledere samt direktøren.
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