Reglement for Amatør- og ordensudvalget

Dansk Vægtløftnings-Forbund
§ 1.
Stk 1. Amatør- og ordensudvalget består af mindst 3 medlemmer. Disse vælges af
repræsentantskabet, der endvidere vælger en suppleant. Mindst ét medlem af
udvalget bør have juridisk uddannelse.
Stk. 2. Hvert år afgår efter tur 1 medlem. Sammen med formanden vælges en
suppleant, som tiltræder udvalget, såfremt et af de 3 medlemmer er forhindret i at
deltage i en sags behandling. I tilfælde af formadens forfald udpeger de øvrige
medlemmer og suppleanten en blandt dem som formand.
§ 2.
Et medlem eller suppleant i Amatør- og ordensudvalget kan ikke samtidig vær
medlem af andre organer under eller tilknyttet DVF. Ingen kan deltage i behandlingen
af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om
vedkommendes upartiskhed.
§ 3.
Stk. 1. Amatør- og ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af DVFs vedtægter, regler reglementer m.v.
Stk. 2. Amatør- og ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DVFs
regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en
tidligere instans eller som bør afgøres udenfor Amatør- og ordensudvalget.
§ 4.
Stk. 1. Enhver person eller organisation under DVFs medlemsorganisation er
berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 3, for udvalget.
Stk. 2. Indbringelse for udvalget skal ske inden for 4 uger, efter forholdet er begået,
eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
Stk. 3. Sagens akter fremsendes i 3 eksemplarer til udvalgets formand.
Stk. 4. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det
finder fornødent, og såvel lokalforbund som foreninger og enkeltpersoner skal
besvare udvalgets forespørgsel inden den frist, udvalget måtte sætte.
Stk. 5. Ingen sag må afgøres, forinden sagens parter har haft lejlighed til at gøre sig
bekendt med det fremkomne og til at udtales sig i sagen.
§ 5.
Stk.1. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring
fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå bag lukkede døre.
Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning
om referatforbud og / elle navneforbud.
Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem udvalgets medlemmer afgøres sagen efter
flertallet af stemmerne. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 6.
Amatør- og ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig hertil,
indlede behandlingen af sagen med at søge at mægle mellem parterne.
§ 7.
Stk. 1. En afgørelse truffet af Amatør- og ordensudvalget, kan indbringes for
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget
Amatør- og ordensudvalgs afgørelse.
Stk. 2. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på
ankemuligheden efter stk. 1.
§ 8.
Stk. 1. Anke til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg har ikke opsættende
virkning. DVFs Amatør- og ordensudvalg kan dog beslutte, at en sags anke til
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg har opsættende virkning.
Stk. 2. Regler for Amatør- og ordensudvalget skal udfærdiges af DVFs bestyrelse og
godkendes af repræsentantskabet efter at have været forelagt Danmarks IdrætsForbund, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges
repræsentantskabet.

Vedtaget på DVFs repræsentantskabsmøde den 26. april 2003.

