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Kommissorium for Innovations- og Udviklingsudvalg 
under Dansk Surf & Rafting Forbund 

 
Nærværende kommissorium er udarbejdet af DSRFs Innovations- og Udviklingsudvalg og godkendt 
af DSRF’s bestyrelse. Kommissoriet dækker udvalgets arbejde i perioden 2019-2021 og udspringer 
af DSRF’s strategiaftale med Danmark Idrætsforbund (DIF). 
 
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 
Innovations- og Udviklingsudvalgets er et netværk for projekter og ildsjæle i DSRFs community.  
 
Udvalget skal have strategisk fokus på at kvalificere idéer og projekter der udvikles og forankres i 
forbundet.  
 
Udvalget skal være forum hvor der kan gøde og oparbejde professionalisering og/eller 
kommercialisering, herunder eventuel aflønning, honorering, projektansættelse eller iværksætteri.  
 
Udvalget skal undersøge om projekter kan forankres i DSRF, en forretningsudviklingsorganisation 
under DSRF, eller drives videre som et fast udvalg, forum eller kommerciel enhed. 

Arbejdsområde og opgaver 
Det er Innovations- og udviklingsudvalgets opgave at: 
 

 
a) Etablere netværksforum der kan arbejde fokuseret med kvalificering af DSRFs projekter 

 



b) Afsøge muligheder for hvordan kan forbundet tjene penge til drift af forbundet og 
udviklingsprojekter. klubber... 
 

c) Sikre at projekter lever op til DSRF værdier, opfylder strategisk indsatser, har kvalitet  
 

d) Skabe proces for optagelse og udvikling i innovations- & udviklingsudvalget 
a. Ansøgning til sekretariat eller DSRF headhunting 
b. Projekt pitch for bestyrelse >> beslutning om optagelse i udvalget 
c. Projektudvikling og modning 
d. Integration i forbundets... 

i. Strategier 
ii. Nye og igangværende projekter og fundingtiltag 

iii. Relevante Udvalg, Events, Aktiviteter, Klubber, Partnerskaber, Produkter 
 

Organisation 
Innovations- og Udviklingsudvalget er et Ad Hoc Udvalg, og supplerer derved DSRF’s faste 
udvalgsstruktur og refererer direkte til DSRF’s bestyrelse. Den årlige skriftlige evaluering 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 og de resterende møder kan afvikles online (fx via skype).  
 
Den årlige skriftlig evaluering foretages i samarbejde med DSRF’s ansatte. 
 
Forventet årlig arbejdstid: 30 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 
Event- og konkurrenceudvalget 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: 
 
Morten Hansen (Projektudvikler) 
Kasper Brix (DSRF bestyrelse) 
Michael Lindberg (DSRF Sekretariat)  
Nye ressourcer:  
Waterz? 

 
 

https://www.dsrf.dk/dokumenter/


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

 
 


