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Kommissorium for Idrætspolitisk udvalg 
under Dansk Surf & Rafting Forbund 

 
Nærværende kommissorium er udarbejdet af DSRFs idrætspolitske udvalg og godkendt af DSRF’s 
bestyrelse. Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 2019-2021 og udspringer af DSRF’s 
strategiaftale med Danmark Idrætsforbund (DIF) samt forbundets generelle interesseområder. 
 
I følgende dokument er anført de arbejdsopgaver og det ansvar, som udvalget forventes at påtage 
sig i udvalgsperioden. I et tillægsdokument fremgår de konkrete arbejdsopgaver som udvalget skal 
arbejde med. 
 

Formål 
Det idrætspolitiske udvalgs formål er at varetage DSRFs interesser og repræsentere forbundet i 
idrætspolitiske sager og forum på national og internationalt plan. Udvalget skal styrke forbundets 
public affairs indsats, og holde sig orienteret i politiske sager af enhver karakter, som vil kunne få 
betydning for medlemmerne og forbundets position og muligheder i Danmark og internationalt.  
 

Arbejdsområde og opgaver 
Det er det idrætspolitiske udvalgs opgave at: 
 

a) Repræsentere DSRF i relation til politiske organer og møder i regi af Danmarks 
Idrætsforbund, herunder årsmøder, budgetmøder, toplederseminarer og andre 
netværksarrangementer på formandsniveau. 
 

b) Repræsentere DSRF i internationale udvalg og forums i regi af DIF  
 

c) Holde tæt kontakt med DSRF internationale hovedorganisationer International Rafting 
Federation (IRF), International Surfing Association(ISA) og European Surfing Federation 
(ESF) og repræsentere danske interesser i disse forbund.  



 
d) Repræsentere DSRF overfor danske nationale medlemsorganisationer, kommuner og 

myndigheder, evt. i samarbejde med fagspecifikke udvalg; herunder eksempelvis 
Friluftsrådet (i samarbejde med Natur og Miljøudvalget), Søfartsstyrelsen (i samarbejde 
med Uddannelses- og sikkerhedsudvalget) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). 
 

e) Gennem opsøgende arbejde sikre personlige relationer og netværksopbygning til 
politikere, beslutningstagere og andre samarbejdspartnere, hvorigennem kendskab til 
DSRF øges, og forbundets position i det danske samfund styrkes og der skabes grobund for 
udvikling af fremtidige partnerskaber der kan fremme udbredelsen af DSRFs formål.  
  

Organisation 
Det idrætspolitiske udvalg er en del af DSRFs udvalgsstruktur og refererer direkte til DSRFs 
bestyrelse. Der aflægges en årlige skriftlige evaluering som bruges som dokumentation for 
udvalgets arbejde. 
 

Indsats 
Udvalgets indsats vil omfatte 3 møder om året á 2 timers varighed. Det bør som minimum afvikles 
ét fysisk møde og de resterende møder kan afvikles online (fx via skype).  
 
Den årlige skriftlig evaluering foretages i samarbejde med DSRFs ansatte. 
 
Forventet årlig arbejdstid pr. udvalgsmedlem: 30-50 timer.  
 

Ressourcer 
Udvalget har følgende beløb til rådighed: 3.500,- kr. Beløbet kan bruges til at dække 
transportomkostninger, leje af lokaler, forplejning m.v. Udgifter indberettes til DSRFs sekretariat 
via forbundets udgiftsformular: https://www.dsrf.dk/dokumenter/ 
 

Medlemmer 
Det idrætspolitiske udvalgs består af min. 2 og max. 5 medlemmer. Udvalget kan optage 
medlemmer forudsat at der fortsat er ledige pladser i udvalget. Medlemmer af udvalget er: 
 
Jakob Færch (DSRF Bestyrelse) 
Casper Steinfath (DSRF Bestyrelse) 
Michael Lindberg (DSRF Sekretariat) 

Udvalgsformand 
Udvalgsformanden har det overordnede ansvar for at indkalde til udvalgsmøder og faciliterer 
arbejdsprocesserne. Dertil at referere til DSRF’s bestyrelse omkring udvalgets arbejde. 
 
Udvalgsformanden er Jakob Færch 
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