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1.

Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet
§1

Formål
stk. 1 Lovregulativet indeholder love for lovudvalgets kompetencer og opgaver.

§2

Hjemmel og ændring af lovregulativet
stk. 1 Lovregulativet om ”Lovudvalgets kompetencer og opgaver” er udstedt
med hjemmel i forbundets love § 21, stk. 4.
stk. 2 Ændring af Lovregulativ VII, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundets love § 9, stk. 4.

2.

Lovudvalgets kompetencer og opgaver
§3

Lovudvalgets kompetencer
stk. 1 Lovudvalget skal tage initiativ til nødvendige lovændringer og indstille
ændringsforslag til bestyrelsen.
stk. 2 Lovudvalget fungerer som lovkyndig konsulent for øst- og vestudvalgene.
stk. 3 Lovudvalget fungerer som fortolkningsudvalg for de af forbundets udvalg,
der måtte ønske det.

§4

Lovudvalgets opgaver
stk. 1 Lovudvalget skal påse, at forbundets love, lovregulativer, bestemmelser
og spilleregler er lovligt vedtaget og ajourføres i overensstemmelse med
DIF’s love og International Bowling Federations regler.
stk. 2 Lovudvalget skal sikre, at forbundets love, lovregulativer, bestemmelser
og spilleregler er lovligt vedtaget og ajourført i overensstemmelse med
de beslutninger, der træffes af forbundets repræsentantskab.
stk. 3 Lovudvalget skal sikre, at omfanget af love, lovregulativer, bestemmelser
og spilleregler minimeres mest muligt.
stk. 4 Lovudvalget skal konsekvensvurdere lovændringer.
stk. 5 Lovudvalget skal ajourføre forbundets dommerhåndbog.
stk. 6 Alle ændringsforslag til forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og
spilleregler, skal gennem lovudvalget med henblik på at sikre korrekt formulering og eventuelle følgeændringer.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015
Med senere ændringer
den 21.05.2016 samt den 08.08.2020
Redaktionelle ændringer november 2020

2

X.

Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 8. august 2020
I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført
efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. august 2020
I.

3

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn til
International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World Bowling ændret til
International Bowling Federation.
- (Ændring sket i: § 4, stk. 1)

