Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Kommissorium for Koordineringsudvalget

Aktivitetsudvalget er et stående udvalg under DJSFs bestyrelse. Aktivitetsudvalgets kompetenceområde er
træningskurser, fællestræninger, mesterskaber og andre aktiviteter under DJSF der ikke hører under andre
udvalg..
Udvalgets formål er i henhold til DJSF’s principper at:

1. varetage systemets aktiviteter
a. egne aktiviteter
b. teknisk udvalgs aktiviteter
c. uddannelsesudvalgets aktiviteter

2. Videreudvikle/udbygge aktivitetstilbudene inden for systemet for derved at:
a. Højne kvaliteten af forbundets aktiviteter
b. Øge tilgangen til arrangementerne og systemet

Ad pkt. 1:
Aktivitetsudvalget varetager kursusrækkerne ved:



I samarbejde med de øvrige udvalg at afvikle kurser/arrangementer for DJSF medlemmer enkelteller foreningsvis
o For så vidt angår tekniske kurser: koordinering af tid og sted med DJSF’s andre aktiviteter
o For så vidt angår uddannelses kurser: koordinering af tid og sted med DJSF’s øvrige
aktiviteter



At tilbyde assistance ved opvisninger, temadag etc.



I samarbejde med de øvrige udvalg at udarbejde årsplaner og budgetforslag for kursusaktiviteter
og fremlægge disse for bestyrelsen
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Ad pkt. 2
Aktivitetsudvalget udvikler kursusrækkerne ved at:



Opretholde kontakt til Jiu-Jitsu klubber udenfor DJSF og invitere disse som gæster til stævner,
samlinger etc.



Komme med jævnlige indlæg til debatten i fora hvor DJSF har interesse



Deltage i seminarer og anden kursusaktivitet uden for eget system



Udarbejde aktivitetsmateriale og holde det ajour



Evaluere afholdte arrangementer



Samarbejde med øvrige udvalg ved opstart af nye tiltag

Kompetence:
a) Aktivitetsudvalget er et underudvalg under bestyrelsen for DJSF
b) Aktivitetsudvalget afholder egne møder. Referat af møder i aktivitetsudvalget tilgår
bestyrelsen for DJSF. Afgørelser truffet på et aktivitetsudvalgsmøde skal fremlægges
bestyrelsesformanden til godkendelse. På dennes foranledning kan afgørelser kræves
godkendt i bestyrelsen.
c) Udvalget kan selv initiere afholdelsen af aktiviteter inden for kursusrækken eller i
samarbejde med øvrige udvalg, afvikle kursusaktiviteter udenfor den egentlige
kursusrække. Godkendelsen af disse aktiviteter sker gennem bestyrelsens formand, og på
dennes foranledning i bestyrelsen
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