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Kommissorium 2021 

for 

Disciplinærudvalget (DIS) 
 
 
Nærværende kommissorium udarbejdet og godkendt af DASU’s bestyrelse, er gældende for 
DASU’s tværgående udvalg, Disciplinærudvalg.  
Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021. 
 
DASU’s bestyrelse har i overensstemmelse med Reglement 1 delegeret ansvaret for at træffe 
afgørelser i disciplinærsager, samt sager om skærpet straf til udvalget. I nærværende 
kommissorium er anført de opgaver og dermed ansvar det indebærer. 
 
 
1  Formål 
 Disciplinærudvalgets formål er: 

• at sikre et højt kvalitetsniveau i DASU’s sagsbehandling og sagsfremstilling i  
  disciplinærsager, samt sager om skærpet straf 

• at sikre et højt kvalitetsniveau i DASU’s sagsbehandling og sagsfremstilling i A- og O-sager
  samt evt. DIF appelsager. 

 
 

2  Ansvar og kompetence 
Disciplinærudvalget har til opgave at træffe afgørelse i alle disciplinærsager, samt sager om 
skærpet straf.  
Derudover fungerer udvalget som DASU`s repræsentant i A&O sager. 
Disciplinærudvalget arbejder under ansvar overfor DASU’s bestyrelse og refererer direkte til 
bestyrelsens udpegede kontaktperson.  
 
Udvalgets formand er bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner. 
 

 
3 Udvalgets medlemmer 

Udvalget består af 4 faste medlemmer (min. 1 jurist), og de udpeges alle af bestyrelsen. 
Derudover skal sportsudvalgene indstille 1 person, som specialist for deres område.  
Denne person indtræder ved sager i pågældende sport. Personen må ikke være medlem af 
sportsudvalget. 
Udvalget er beslutningsdygtigt når min. følgende personer er tilstede:  
• Formanden  
• Sportsspecialisten  
• et yderligere medlem 
 
Sammensætningen af disciplinærudvalget skal sikre relevante kvalifikationer og kompetencer, 
inden for forhandling, samarbejde, protest- og appelsystemet i DASU og DIF, reglementers 
konstruktion, samt generel indsigt i DASU’s sports- og funktionsområder.   

 
 
4 Driftsopgaver 
 Disciplinærudvalgets obligatoriske driftsopgaver omfatter følgende: 

• Ansvarlig for at træffe afgørelser i disciplinærsager (14.001), samt i sager, hvor dommere/ 
løbsleder har anbefalet "skærpet straf" (14.004) 

• Ansvarlig for information om udvalgets arbejde til bestyrelsen og udvalg 

• Medvirke som sagsbehandler for sportsudvalgene i sager ved DASU’s Amatør og 
Ordensudvalg og ved DIF’s Appeludvalg.   

• Bisidder for sportsudvalgene ved sager i DASU’s Amatør- og Ordensudvalg og DIF’s 
Appeludvalg  
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 • Ansvarlig for koordinering og viden overførelse af/i sportslige 
spørgsmål/sager de enkelte udvalg imellem.  

• Vurderer muligheder, perspektiver og konsekvenser i eventuelle A- & O-sager og DIF 
appelsager, på vegne af bestyrelsen.  

 
 
5 Varighed og ajourføring  

 
Bestyrelsen kan til enhver tid ændre kommissoriet.  
Disciplinærudvalg kan til bestyrelsen indstille ønske om ajourføring af kommissoriet. 
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