Reglement for appeludvalget (AU) under Dansk Petanque Forbund

I henhold til DPF’s vedtægter § 17.3. har bestyrelsen udarbejdet følgende reglement, der
definerer udvalgets arbejdsområde, formål og kompetence, der i det hele skal afspejle de for
Danmarks Idræts Forbunds gældende regler og appeludvalget (DIF’s lovregulativ II).
Reglementet skal godkendes af repræsentantskabet, og ændringer heri skal forelægges til
vedtagelse på repræsentantskabet ved almindeligt flertal.

§1
Stk. 1. Appeludvalget behandler og træffer afgørelse i spørgsmål, rejst omkring DPF’s vedtægter og regler, som rejses af DPF’s bestyrelse, medlemsklubber eller enkelte medlemmer
af forbundet.
Stk. 2. Appeludvalget kan i særlige tilfælde behandle en sag, som indbringes af nogen, der
har en væsentlig interesse i den trufne afgørelse, selv om vedkommende ikke er omfattet af
den i stk. 1 nævnte personkreds.
§2
Efter modtagelsen af en sag formidler formanden sagens akter tilsendt udvalgets øvrige
medlemmer og til modparten. Der skal altid deltage mindst 3 medlemmer fra udvalget i
sagsbehandlingen. I tilfælde af forfald, inhabilitet eller anden fravær fra de valgte medlemmer, tiltrædes udvalget af en suppleant.
§3
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.
§4
Formanden kan bestemme, at den ene eller begge parter skal stille sikkerhed for sagsomkostningerne.
§5
Stk. 1. Appeludvalgets behandling af en sag sker mundtligt, hvis en af parterne, formanden
eller to medlemmer ønsker det.
Stk. 2. Formanden kan dog bestemme, at formalitetsspørgsmål behandles skriftligt.

Stk. 3. Såfremt det skønnes fornødent, kan udvalget indkalde sagkyndig bistand.

§6
Appeludvalgets mundtlige behandling er ikke offentlig.
§7
Appeludvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Mindretallet har ret til at få sin
disens tilført afgørelsen.
§8
Efter sagens afgørelsen kan udvalget træffe bestemmelse om fordelingen af sagsomkostninger mellem parterne eller eventuelt mellem disse og Dansk Petanque Forbund. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning.
§9
Stk. 1. En sag, der er afgjort af appeludvalget, kan kun under ganske særlige omstændigheder optages til fornyet behandling.
Stk. 2. En afgørelse fra appeludvalget kan indbringes for Appeludvalget under Danmarks
Idræts Forbund. Fristen er 4 uger efter, at den, som ønsker at indbringe en afgørelse, har
modtaget denne (DIF’s love).
Stk. 3. En appel til DIF’s appeludvalg har ikke opsættende virkning, medmindre udvalget selv
træffer bestemmelse herom.
§ 10
Appeludvalget fastsætter i øvrigt selv regler for sagens behandling.
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