
Klagevejledning: 

Generel vejledning: 

I forbindelse med henvendelser til forbundets forskellige udvalg og bestyrelse, kan der træffes 

beslutninger, som ”forespørgeren” ikke er helt tilfreds med. Det er derfor vigtigt, at der i alle ”beslutninger” 

– det være sig mails, breve, telefoniske henvendelser gives mulighed for at indklage den trufne beslutning. 

I forbindelse hermed, er her en tekst, som SKAL bruges i forbindelse med en afgørelse. 

1. klage (den der har modtaget henvendelsen) 

a. Ønsker de at klage over afgørelsen, fremsend da – igennem egen forening - inden 14 dage fra 

dags dato begrundet klage til Danmarks Sportsdanserforbunds lokale regioner 

(dsv@sportsdans.dk) eller (dsoe@sportsdans.dk), samt indbetal klagegebyret kr. 500 til reg.nr 

5472 kt. 1070959. Efter registrering af indbetalt klagegebyr, skal regionen indenfor 7 dage 

videresende klagen til det respektive udvalg. 

 

2. klage (klage over udvalgsafgørelse) 

a. Ønsker de at klage over afgørelsen, fremsend da – igennem egen forening - inden 14 dage fra 

dags dato, begrundet klage til Danmarks Sportsdanserforbunds Forretningsudvalg 

(formand@sportsdans.dk). Forretningsudvalget vil umiddelbart efter modtagelsen af klagen 

bekræfte dette og skal indenfor 14 dage afgøre sagen. 

 

3. klage (klage over FU-afgørelse) 

a. Ønsker de at klage over afgørelsen, fremsend da – igennem egen forening - inden 14 dage fra 

dags dato, begrundet klage til Danmarks Sportsdanserforbunds Appeludvalg 

(appel@sportsdans.dk). Appeludvalget vil umiddelbart efter modtagelsen af klagen bekræfte 

dette, og skal indenfor 14 dage iværksætte behandlingsarbejdet. 

 

4. klage (klage over appeludvalgsafgørelse) 

a. Ønsker de at klage over afgørelsen, fremsend da – igennem egen forening - inden 14 dage fra 

dags dato, begrundet klage til Danmarks Sportsdanserforbunds Forretningsudvalg 

(formand@sportsdans.dk), der umiddelbart efter modtagelsen vil fremsende denne til 

Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg. 

 

 

Udkast til beskrivelse til hjemmesiden og foreninger. 

Klagevejledning: 

Har man henvendt sig til et udvalg eller region, og ikke er enig i den afgørelse man har modtaget, har man 

mulighed for at indklage denne til forbundet.  

Man skal derfor – igennem egen forening - indsende en begrundet skriftlig klage – til en af de to regioners 

e-mail (dsv@sportsdans.dk) (dsoe@sportsdans.dk) – klagen skal være fulgt af et klagegebyr på kr. 500 som 

skal indbetales på reg. nr. 5472 kt. nr. 1070959. Regionen vil så umiddelbart efter registrering af modtaget 

klagegebyr fremsende klagen til det respektive udvalg. 


