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1.

Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet
§1

Formål
stk. 1

§2

Hjemmel og ændring af lovregulativet
stk. 1
stk. 2

2.

Lovregulativet om ”Ordensudvalget generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser” er udstedt med hjemmel i forbundets love § 13, stk. 1.
Ændring af lovregulativ IV, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundets love § 9, stk. 4.

Ordensudvalgets funktion, kompetencer og beslutninger
§3

Ordensudvalgets funktion
stk. 1

§4

stk. 2

stk. 3

stk. 4
stk. 5

§5

Ordensudvalget er jf. forbundets love § 13, stk. 1 øverste disciplinære
myndighed og højeste appelinstans i forbundet.

Ordensudvalgets kompetencer
stk. 1

Ordensudvalget kan afgøre alle sager vedrørende anvendelse, forståelse,
efterlevelse af forbundets og medlemsorganisationernes love, lovregulativer, regler, reglementer m.v., herunder om usportslig og/eller
usømmelig adfærd.
Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter organisationernes regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der
er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres udenfor ordensudvalget.
Ordensudvalget kan som voldgift afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under forbundet, når de stridende parter er enige om
at begære en sådan afgørelse, og ordensudvalget finder at burde påtage
sig afgørelsen.
Ordensudvalget kan indlede behandling af en sag ved at søge at mægle
mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil.
Det påhviler ordensudvalget at lade kendelser og afgørelser registrere
gennem administrationen med henblik på at opnå maksimal kontinuitet i
sine afgørelser.

Ordensudvalgets beslutninger
stk. 1

stk. 2

2

Lovregulativet indeholder love for ordensudvalgets generelle kompetencer og kompetencer ved voldgiftsbehandling.

Til vedtagelse af en gyldig beslutning i ordensudvalget kræves, at minimum 3 af medlemmerne er til stede og stemmer for beslutningen. I
tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende.
Intet medlem af ordensudvalget kan deltage i behandling af en sag, når
vedkommende selv er part i sagen, er interesseret i dens udfald eller hvis
der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§6

Ordensudvalgets møder
stk. 1
stk. 2

stk. 3

3.

Ordensudvalgets sagsbehandling
§7

Ordensudvalgets behandling af sager
stk. 1

stk. 2

stk. 3

stk. 4

stk. 5
stk. 6

stk. 7
stk. 8

stk. 9

3

Ordensudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv,
hvem der i tilfælde af lederens forfald skal fungere som leder.
Ordensudvalgets møder er offentlige med mindre udvalget selv eller efter
begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.
Såfremt behandlingen af en sag foregår for åbne døre, kan ordensudvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.

Enhver anke til forbundets ordensudvalg skal fremsendes til administrationen, gennem hvilken også alle ordensudvalgets kendelser skal tilbagesendes.
Sagsbehandlingstiden i ordensudvalget må ikke overstige 4 uger fra modtagelsen i administrationen. Hvis en sags kompleksitet nødvendiggør det,
kan sagsbehandlingstiden undtagelsesvis overskrides. Ordensudvalget
skal i god tid forinden give de implicerede parter besked herom.
En forbundsafgørelse, herunder disciplinærudvalgets afgørelser, skal, for
at kunne behandles af ordensudvalget, senest 14 dage efter afgørelsen
er meddelt parterne, indankes for ordensudvalget.
Ordensudvalget skal under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder nødvendigt, og såvel forbund, klubber og enkelte
medlemmer skal besvare ordensudvalgets forespørgsler i så henseende,
inden den frist ordensudvalget måtte sætte.
Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til – overfor
ordensudvalget – mundtligt, at fremsætte og begrunde deres påstande.
Ordensudvalget kan tildele personer eller organisationer under forbundet
advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelse om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller
organisationsarbejde.
De af ordensudvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af ordensudvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil.
Hvis en person eller organisation under forbundet på grund af overtrædelse af forbundets love, lovregulativer, regler eller bestemmelser bliver
udelukket af forbundet, og forbundet finder, at udelukkelsen bør udvides
til at gælde samtlige organisationer under DIF, sender forbundet indstilling herom, med angivelse af forseelsens art, udelukkelsens varighed
m.m. til DIF Idrættens Højeste Appelinstans, som derpå afgør sagen. Efter ansøgning, indgivet af forbundet, kan udelukkelsen ophæves af DIF
Idrættens Højeste Appelinstans.
En anke til DIF Idrættens Højeste Appelinstans har ikke opsættende virkning, medmindre den instans, hvis afgørelse ankes, bestemmer andet. I
karantæne- og udelukkelsessager har en anke altid opsættende virkning
fra dens indgivelse som rekommanderet post til administrationen.

stk. 10 Ordensudvalgets kendelser kan indankes for DIF Idrættens Højeste Appelinstans. Anken skal ske senest 4 uger efter domsafsigelsen. Under
ganske særlige omstændigheder kan ordensudvalget undtagelsesvis, når
nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen, genoptage en påkendt sag til fornyet behandling og afgørelse.
stk. 11 En ankende part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum
på 500 kroner til administrationen. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt
den pågældende får fuldt medhold i anken, sker dette tilbagebetales også
eventuelt tidligere indbetalte beløb til forbundet (jf. Spillereglerne § 49).
I tilfælde af delvis medhold afgør ordensudvalget, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget.
stk. 12 Forbundet afholder samtlige omkostninger ved ordensudvalgets rejseudgifter m.v. Parterne må selv afholde deres omkostninger.

4.

Voldgiftsbestemmelser for ordensudvalget
§8

Ordensudvalgets funktion som voldgiftsret
stk. 1

§9

Ordensudvalget kan jf. § 4, stk. 3 ovenfor, fungere som voldgiftsret under
iagttagelse af følgende voldgiftsbestemmelser:
1.1 Parterne gives lejlighed til at udtale sig om sagen.
1.2 Ordensudvalget kan selv indhente oplysninger og anstille undersøgelser til brug for sagens afgørelse.
1.3 Ordensudvalget kan fordre, at parterne giver personligt møde ved
forhandlingerne.
1.4 Såfremt nogen af parterne ikke viser vilje til at medvirke til sagens
oplysning, må de finde sig i, at sagen afgøres på grundlag af de
oplysninger, der foreligger for ordensudvalget.
1.5 Ordensudvalget har ret til på ethvert punkt at mægle forlig mellem
parterne.
1.6 Når sagen er tilstrækkeligt belyst, optages den til påkendelse.
1.7 Når sagen er optaget til påkendelse, skal kendelsen gives snarest
mulig, og senest inden 4 uger.
1.8 Kendelsen er ubetinget bindende for parterne, således at sagen ikke
senere kan indbringes for nogen domstol, undtaget for at skaffe
tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

Omkostninger ved voldgiftsretten
stk. 1

Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015
Med senere ændringer
den 21.05.2016
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