Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde 7. april 2018

Dansk Softball Forbund
LOVE
www.softball.dk

Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver
§1
Stk. 1

Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund" (DSoF) og dets hjemsted er
sekretariatet eller formandens adresse.

Stk. 2

Forbundet er medlem af:
 Danmarks Idræts Forbund (DIF)
 European Softball Federation (ESF)
 International Softball Federation (ISF).

Stk. 1

Forbundets formål er at virke for softballs fremme i Danmark. Dette formål søges
blandt andet nået ved at udskrive nationale turneringer, arrangere landskampe samt
andre internationale kampe, udgive regler for softball, medvirke til uddannelse af
trænere og dommere samt udgive officielle publikationer.

§2

Kapitel 2 - Forbundets medlemmer
§3
Stk. 1

Forbundet og dets medlemmer er underkastet de for DIF (og dennes
organer) til enhver tid gældende love og bestemmelser.

Stk. 2

Som amatørregler gælder de af ISF, til enhver tid vedtagne regler. Som spilleregler
gælder de af ESF til enhver tid vedtagne regler.

Stk. 3

Forbundets medlemmer er pligtige til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af
DSoFs repræsentantskab eller bestyrelse.

Stk. 4

Forbundet meddeler medlemmerne de forandringer, der måtte ske i amatør- eller
spillereglerne samt det tidspunkt, fra hvilket de træder i kraft.

Stk. 1

Aktive medlemmer
Som aktive medlemmer af Forbundet kan optages danske idrætsforeninger, skoler,
dommerforeninger eller lignende, der har softball på programmet. Aktive
medlemmer optages som klubber under Forbundet.

Stk. 2

Passive medlemmer
Som passivt medlem af Forbundet kan optages enhver softball interesseret
enkeltperson eller sammenslutning.

Stk. 3

Afgørelse om optagelse og de nærmere regler for optagelse af aktive eller passive
medlemmer træffes af bestyrelsen.

§4

§5
Forbundets medlemmer er forpligtet til uden ugrundet ophold, at indsende til
bestyrelsens efterretning, alle ændringer i foreningernes formand, kasserer samt
bankkonto til Forbundet.
§6
Såfremt et medlem, dele af denne eller et selskab forbundet med medlemmet
ikke er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser og der derfor indledes
forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, kan denne ikke
deltage med nogen hold i resten af den indeværende sæson samt alene tilmelde
hold i den følgende sæson i laveste division i hver række.
§7
Efter indstilling fra bestyrelsen kan repræsentantskabet udnævne æresmedlemmer
blandt såvel indenlandske som udenlandske personer, der har gjort sig særlig fortjent
i dansk softball. Til en sådan udnævnelse kræves, at mindst 2/3 af de på mødet
repræsenterede stemmer derfor.

Kapitel 3 - Forbundets organer
§8
Stk. 1

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til Forbundet.

Stk. 2

De nærmere regler i forbindelse med udmeldelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Forbundets organer er følgende:
 Repræsentantskabet
 Bestyrelsen
 Amatør- og Ordensudvalget (A&O).

Stk. 4

Enhver enkeltperson med interesse for sporten kan vælges til medlem af
Forbundets organer.

Kapitel 4 - Repræsentantskabet
§9
Stk. 1

Repræsentantskabet er Forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet består af
bestyrelsens medlemmer samt to repræsentanter fra hvert aktivt medlem.

Stk. 2

Æresmedlemmer, passive medlemmer og medlemmer af Forbundets øvrige organer
har ret til at overvære samt tage ordet ved repræsentantskabsmøder.

Stk. 3

Repræsentanter skal være forsynede med skriftlig legitimation fra formanden for det
aktive medlem, som vedkommende repræsenterer.

Stk. 4

Repræsentantskabsmøderne ledes af den valgte dirigent. Dirigenten, der ikke må
være medlem af bestyrelsen, afgør under hensyntagen til Forbundets love endeligt
alle spørgsmål vedr. behandlings- og afstemningsmåde.

Stk. 5

Beslutninger tages ved simpelt flertal, jævnfør dog kapitel 6 om Amatør- og
Ordensudvalget og 8 om Lovændringer.

Stk. 6

Stemmeret udøves personligt. Dog kan en repræsentant ved skriftlig fuldmagt afgive
stemme, ved at lade en repræsentant fra samme aktive medlem stemme for sig.
En repræsentant kan kun repræsentere et aktivt medlem.

Stk. 7

Passive medlemmer har kun stemmeret i sager, der vedrører disse medlemmers
pligter og rettigheder.

Stk. 8

Med undtagelse af lovændringer eller en eventuel opløsning af Forbundet regnes
Repræsentantskabet beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 9

Indkaldelser til og opslag omkring repræsentantskabsmøder skal som minimum ske
ved offentliggørelse på Forbundets officielle hjemmeside.

Stk. 1

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 ugers
skriftlig varsel. Indkaldelsen indeholder foreløbig dagsorden.
Forslag fra medlemmerne til drøftelse under dagsordens punkt 5 skal være
Forbundet i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse.
Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt
de foreløbige regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før mødet.

Stk. 2

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

§ 10

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse samt gennemgår bestyrelsens budget for det kommende
år.
4. Fastsættelse af klubkontingenter samt holdtilmeldingsgebyr for den
følgende kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
7. Valg af Amatør- og Ordensudvalg + 2 rådgivere.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
Stk. 3

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes ultimo første kvartal eller senest
2. uge i april, og afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelser i Jylland,
på Fyn eller på Sjælland.

§ 11
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen finder anledning
hertil, eller når mindst 1/4 af de aktive medlemmer forlanger det.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes ved offentliggørelse af dagsorden
senest 2 uger før mødet.

Kapitel 5 - Bestyrelsen
§ 12
Stk. 1

Bestyrelsen består af:
 1 formand
 1 næstformand
 1 økonomiansvarlig
 4 medlemmer.

Stk. 2

Valget gælder for to år, således at formand og 3 medlemmer vælges på ulige år,
næstformand, økonomiansvarlig og 1 medlem på lige år.

§ 13
Forbundet kan tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner med enkeltstående aftaler op til 25.000 kr. eller
løbende aftaler (abonnementer mv.) på op til 25.000 kr. pr. regnskabsår og med
maksimum 3 måneders opsigelse, tegnes Forbundet af formanden og
økonomiansvarlig eller næstformanden og økonomiansvarlig.
Økonomiske dispositioner derover og ansættelseskontrakter skal godkendes af
bestyrelsen og kan derefter påtegnes af formanden og økonomiansvarlig eller
næstformand og økonomiansvarlig.
§ 14
Stk. 1

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller når to medlemmer af bestyrelsen
måtte ønske det.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ved dennes forfald
næstformanden samt tre andre medlemmer er til stede.

Stk. 3

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Den daglige ledelse af Forbundet
forestås, i det omfang bestyrelsen til enhver tid bestemmer det, af et
forretningsudvalg.

Stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige. Til udvalg kan vælges
medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

Kapitel 6 - Amatør- og Ordensudvalget
§ 15 Sammensætning og organisation
Stk. 1 A&O vælges af repræsentantskabet. Der vælges mindst tre og højst fem
medlemmer, der alle så vidt muligt skal have erfaring med juridisk sagsbehandling.
Medlemmerne vælges efter tur for tre år ad gangen.
Stk. 2

Foruden de i stk. 1 nævnte medlemmer vælges to rådgivere med softball idrætslig
indsigt, der kan bistå A&O ved sagens behandling. Rådgiverne vælges efter tur for
to år ad gangen. Rådgiverne har ikke stemmeret i forbindelse med sagens
afgørelse.

Stk. 3

A&O vælger selv sin formand og en eller flere stedfortrædende formænd.

Stk. 4

Efter en sags modtagelse afgør formanden eller den stedfortrædende formand i sagen,
hvor mange medlemmer af A&O, der skal deltage i sagens behandling. Dog skal der
deltage mindst tre medlemmer. Herudover bistås A&O af mindst én af de efter stk. 2
valgte rådgivere, hvorom beslutning tilsvarende træffes af formanden eller den
stedfortrædende formand i sagen.

Stk. 5

A&O træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller den stedfortrædende formands stemme afgørende.

Stk. 1

A&O’s opgaver er at afgøre sager vedrørende overtrædelser af reglementer under
DSoF. Sager kan rejses af enhver enkeltperson eller organisationer i Forbundet,
alle medlemmer, deres medlemmer, bestyrelsen, udvalgsmedlemmer eller på
opfordring af Repræsentantskabet.

Stk. 2

Sager kan indbringes for A&O indenfor 4 uger efter et forhold er begået eller
hvor en part er blevet bekendt med den afgørelse, der påklages.

Stk. 3

A&O kan tildele aktive klubber og disses aktive samt passive medlemmer advarsler
eller irettesættelser samt træffe bestemmelser om disses midlertidige eller endelige
udelukkelse fra deltagelse i turneringer under DSoF.

Stk. 4

A&O kan træffe afgørelse om udelukkelse af et medlem fra Forbundet, f.eks. pga.
restancer, hvor medlemmet har overhørt et påkrav om betaling af det skyldige beløb
og påløbne renter, med angivelse af at manglende betaling kan medføre fremmelse af
en udelukkelsessag over for A&O.

Stk. 5

Udvalgets kendelser kan af sagens parter appelleres til DIF-IDRÆTTENS
HØJESTE APPELINSTANS. Appelfristen er 4 uger fra afgørelsens dato, hvilket
skal tilkendegives den/de pågældende samtidig med kendelsens forkyndelse.

§ 16

s

Stk. 6

Indsigelser mod A&O’s afgørelser skal indgives til DIF, Sekretariatet, Idrættens Hus,
2605 Brøndby. Kopi skal sendes til A&O. Iværksat appel har ikke opsættende
virkning for den afsagte kendelse.

Stk. 7

Afgørelserne offentliggøres på Forbundets hjemmeside eller på anden vis.

§ 17
Udvalget virker, når begge parter er enige herom, som voldgift i stridigheder mellem
aktive og passive medlemmer under Forbundet eller enkeltpersoner som har virke i
Forbundet. Som voldgiftsregler gælder de for DIF til enhver tid gældende
voldgiftsregler.

Kapitel 7 - Kontingenter og økonomi
§ 18
Det årlige klubkontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.
§ 19
Regnskabsåret løber: 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af den af
Repræsentantskabet valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.
§ 20

For deltagelse i de af Forbundet arrangerede turneringer betales et
holdtilmeldingsgebyr pr. hold. Holdtilmeldingsgebyrets størrelse besluttes på det
årlige repræsentantskabsmøde og indbetales til Forbundet.

Kapitel 8 - Lovændringer
§ 21
Ændring af disse love samt bestemmelser kan kun ske på et repræsentantskabsmøde.
Forslag til sådanne ændringer skal fremsendes til medlemmerne senest 2 uger før
mødets afholdelse. Til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af Forbundets
aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.
Såfremt halvdelen af Forbundets aktive medlemmer ikke er til stede på
repræsentantskabsmødet, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til nyt ekstraordinært
repræsentantskabsmøde. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Kapitel 9 - Forbundets opløsning
§ 22
Forbundet kan ikke opløses, så længe 5 aktive medlemmer ønsker dets beståen.
Opløsning af Forbundet er at betragte som en lovændring og falder ind under
bestemmelserne i § 20.
I tilfælde af opløsning af Forbundet skal dets midler anvendes til softball og derefter
idrætslige formål efter Repræsentantskabets nærmere bestemmelser.
-----------------------------------------------------------0---------------------------------------------------------Midlertidigt vedtaget ved Dansk Baseball Softball Forbunds stiftende møde d. 13/6 1978.
Vedtaget ved det ordinære repræsentantskabsmøde d. 13/12 1978.
Ændringer på repræsentantskabsmøderne d. 3/12 1979, 6/12 1980, 6/12 1981, 4/12 1983, 7/12
1986, 29/3 1987, 2/12 1989, 25/11 1990, 13/1 1991, 1/2 1992, 23/1 1993,
15/1 1995, 21/1 1996, 25/1 1997, 17/1 1998, 16/1 1999, 29/1 2000,25/11 2000, nov. 2002 og 29/11
2008, 28/11 2009, 26/11 2011, 24/11 2012, 22/02 2014.
Ved ændringen 29/11 2008 blev aktiviteten "baseball" udskrevet af disse love og separat forbund
for baseball, med egne love, blev efterfølgende stiftet. Samtidigt blev lovene revideret, samskrevet
og enkelte rettelser blev foretaget.
Ved ændringen 28/11 2009 blev Danmarks Amerikansk Idræts Forbund udskrevet af disse love,
grundet DAIF´s opløsning pr. sept. 2009.

