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Kommissorium 
for 

Styregruppen DSK 
 
 
 
Nærværende kommissorium er gældende for Styregruppen DSK. 

Styregruppen DSK er nedsat af DASU’s bestyrelse og kartingudvalg. 

1. Formål 
Styregruppens formål er: 

 
at fastsætte rammerne for og sikre afviklingen af en national løbsserie med høj 
afviklingsstandard og ensartet teknisk kontrol til glæde for kørere og klubber. 
 
Målsætningen er på sigt at skabe en løbsserie, som kan tiltrække internationale deltagere.  
 

2. Medlemmer 
 
Styregruppen består af 5 personer: 

• Formand (repræsentant fra KU) 

• DSK seriekoordinator 

• DSK løbsleder 

• Klubrepræsentant (valgt iblandt de 5 arrangerende klubber) 

• Aktiv repræsentant (KZ eller OK) 

 

3. Ansvar og kompetence 
 
Styregruppen arbejder under hensyntagen til DASU’s reglement 1, DASU’s reglement6, 
samt øvrige kontrakter på område (dækaftale osv.) 
 
Styregruppen har det fulde ansvar for gennemførslen af Dansk Super Kart, og fastsætter 
mål og metoder for afviklingen. 
 
Styregruppen refererer til DASU’s bestyrelse. 
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4. Arbejdsopgaver 
 
• General koordinering af 2021 sæsonen, herunder udarbejdelse af 

afviklingsbestemmelser for DSK og DIF/DM 2021 
 

• Udarbejdelse af budgetforslag til 2021, inkl. aflønning af koordinator, der sikrer, at DSK i 
2021 er økonomisk uafhængig af DASU-midler (lønkroner m.v.) og at serien selv generer 
sponsormidler til at dække de faste omkostninger. 
 

• Udarbejdelse af jobbeskrivelse for seriekoordinatoren 
 

• Udarbejdelse af model for samarbejde med de klubber, der afvikler DSK. Hvordan kan 
klubberne blive mere involveret i afviklingen og samtidigt blive ambassadører for DSK? 
 

• Udarbejde plan for involveringen af eksterne partnere (fx kartforhandlere). 
 

• Udarbejdelse af strategi for 2022 og frem – skal være klar til fremlæggelse for klubberne 
og bestyrelsen senest 31. marts 2021. 

 
5. Økonomi 

Styregruppen DSK er ansvarlig for, at projektets budget overholdes. Dette sker i 
samarbejde med DASU’s sekretariat, der månedsvis udsender kontoudtog. 

  

 
6. Varighed og ajourføring  

Dette kommissorium dækker Styregruppens arbejde i perioden fra 1. oktober 2020– 30. 
september 2021. 

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
 

 
 


