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Kommissorium for Kommunikation- og medieudvalg 
under Dansk Surf & Rafting Forbund 

 
Nærværende kommissorium er udarbejdet af DSRFs kommunikation- og medieudvalg 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 
Kommunikation- og medie udvalgets formål er at sikre en god og solid kommunikation og branding 
af forbundets aktiviteter.  
 

Arbejdsområde og opgaver 
Det er kommunikation- og medieudvalgets opgave at: 
 

a) Ajourføre DSRFs kommunikations- og mediepolitik således denne er i tråd med hvordan 
DSRF ønsker at fremstå i pressen såvel som på sociale medier, blandt interne og eksterne 
samarbejdspartnere, frivillige m.v. 
 

b) Øge værdien af sportens (forbundets aktiviteter) gennem en række udvalgte marketing og 
branding mæssige tiltag. 
 

c) Udvikle DSRFs kommunikationsplatforme således de altid fremstår moderne og 
tidssvarende 
 



d) Udarbejde oversigt over konkrete arbejdsopgaver som udvalget tilsigter at løse det 
forudgående år. Oversigten skal indeholde en beskrivelse af opgaven, ansvarsområder og 
deadlines. Oversigten vedhæftes som bilag til kommissoriet. 
 

e) Afvikle/eksekvere udviklingstiltag som er en del af udvalgets arbejdsdokument. 
 

f) Foretage en årlige evaluering af forbundets indsats på kommunikations- og medieområdet. 
 

Organisation 
Kommunikation- og medieudvalget er en del af DSRFs udvalgsstruktur og referere direkte til DSRFs 
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 møde og de resterende møder kan afvikles online (fx via skype).  
 
Den årlige skriftlig evaluering foretages i samarbejde med DSRFs 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 
Kommunikation- og medieudvalget 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: 
 
Anna Rex (Kanonbådens Idrætforening) 
Ole Svarrer 
 
Udover medlemmer i udvalget vil DSRFs officielle presse- og medie ambassadører være tilknyttet 
udvalget. 

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 Ole Svarrer 
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