
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 06.04.2010 i Udenrigsministeriet kl.18-20. 

Deltager: Tue Bak, Anders Olesen, Nikolai Fjellvang-Sølling, Jan Weber, Lea Krag Fog, Ole Jensen (referent) 

Heidi Rønnow.  

Deltager ikke: Philip Saerens, Rasmus Lundby 

Projekt: Fuld international anerkendelse af DDS uddannelser 

Tue orienterer omkring baggrund for mødet. Politisk sker der pt. en masse internationalt mellem de to 

organisationer ISIA og FEMPS (Fédération Européenne des Moniteurs Professionnels de Ski) og de 

forskellige medlemslande. Rasmus Lundby og Tue Bak har arbejdet en del over det sidste halve år med 

dette, da flere individuelle forbund og organisationer har kontaktet os ang. vores standpunkt, og har 

vurderet at DDS ikke kan tage nogen kvalificeret beslutning på baggrund af den viden vi har lige nu. 

Tiden er til at få klarlagt de juridiske og administrative rammer for danske skiinstruktører. 

Formål:  
At sikre at DDS uddannede skiinstruktører får samme muligheder for at undervise i Østrig, Italien, Schweiz 

og Frankrig som lokalt uddannede skiinstruktører. 

Projektet konkrete leverancer (output): 
• Juridisk notat, der skaber klarhed om de juridiske forhold for DDS uddannede skiinstruktører, der 

ønsker at undervise i Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig. 

• Adminsitrativt notat, der tydeligt beskriver hvordan konverteringsregler, anmeldelsesprocedurer, 

mv. for instruktører der ønsker at undervise i Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig 

• Bilaterale og multilaterale aftaler med de relevante nationale / lokale myndigheder - der skal sikre 

at danske skiinstruktører retten til at undervise - forhandlet på plads   

• Opdateret hjemmeside, med let spørgsmål/svar funktion vedr. de juridiske og administrative 

forhold.  

Varighed: 
Projektet vil strække sig fra slut april 2010 – januar 2011. De sidste leverancer vil falde i forbindelse med 

Interski kongressen i St. Anton. Overordnet er det tanken at processen vil være det i fire faser, jf. model 

nedenfor.   



 

Fase 1 vil starte april 2010 og have fokus på afklaring af de juridiske og administrative rammer. En 

afdækning af hvad der er løgn og latin, og hvad juraen og de administrative normer egentligt siger. I 

forbindelse med hermed er det afgørende at skabe goodwill om processen, hvilket sikres ved udbredt 

lobbyisme.  Heidi vil have ansvar for research. Tue Bak, Rasmus Lundby og Søren Hedegaard understøtter 

lobbyindsatsen. DIF/eksterne jurister bringes på banen i hjælp med tolkning af den nyerhvervede viden. 

Fase 2 har fokus på at skrive notater, der klart kan give indtryk af hvad der er op og ned på DDS 

instruktørers muligheder for at undervise i alpelandene. Disse notater, skal hjælpe i den interne formidling 

(med bestyrelse, DIF, medlemmer, mm) samt med eksterne bilaterale og multilaterale partnere (EU 

Kommissionen, ISIA, FEMSP, mv.) Heidi har hovedansvar for fremdriften. Tue sikrer koordinering og 

sparring. 

Med de juridiske og administrative forhold fuldt afdækkede, vil fase 3 er rettet mod at indgå de nødvendige 

aftaler med myndigheder i Østrig, Frankrig, Italien og Schweiz. Heidi Rønnow, Rasmus Lundby og Tue Bak vil 

være de primære drivkræfter i dette arbejde 

Varigheden og indholdet i fase 4 er mere usikkert. Det vil meget afhænge af resultaterne af de tre 

foregående faser. I værste fald kan Interski Kongressen i St. Anton i januar 2011 udnyttes til at få sat den 

sidste lobbyindsats ind. Forhåbentligt bliver det ikke nødvendigt, men det må tiden vise.  

Organisering 
Role Personer 

Overordnet ansvar, samt godkendelse af økonomisk ramme  DDS bestyrelse 

Projektledelse Tue Bak 

Projektgruppe Tue Bak, Heidi Rønnow, 

Rasmus Lundby, Søren 

Hedegaard 

 

Resourcer 
Belært af tidligere (negative) erfaringer med alene at basere det internationale arbejde på frivillige kræfter, 

er hoved tanken i dette projekt at Heidi købes fri af andre sekretariatsopgaver. Dvs. at Heidi allokerer ca. 40 

dages arbejde over de nærmeste 8 måneder. 



I tillæg til research lavet fra kontoret, vil projektet inkludere en række rejser. Herunder møder i de fire 

alpelande med de relevante myndigheder, ISIA årsmøde i Aviemore (Skotland), møder med EU 

kommissionen (Bruxelles). Ud over ISIA årsmøde, der allerede er budgetteret via godkendt bevillig til 

Internationalt udvalg, ville alle andre rejser skulle dækkes via projektbudgettet, som vurderes til at være 

115.000 kr. (lønomkostninger, rejser, juridisk assistance) 

Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen godkender projektet formål, indhold, organisering samt budget med henblik på 

umiddelbart at kunne igangsætte dette.  

Beslutning: 

Indtil videre skal det pointeres at DDS fuldt ud støtter ISIA og den fremgangsmåde vi indtil nu har 

arbejdet med. 

Det besluttes at der igangsættes et projekt som skal redegør for DDS’ position internationalt. Projektet skal 

løbende evalueres ud fra de fremskridt der bliver gjort. Bedømmer bestyrelsen på et tidspunkt at outputtet 

ikke modsvarer den arbejdsindsats og det budget der er blevet afsat eller hvis projektet ”løber dødt” kan 

”stikket trækkes ud” af projektet. Der indarbejdes en stop-or-go klausul i projektets løberamme.  

Projektet påbegyndes dags dato og økonomien herfor er dermed godkendt. En gruppe bestående af RL og 

TB varetager processen fra bestyrelses side, mens Heidi er den ansvarlige fra kontoret. Søren Hedegaard 

kan trækkes ind som frivillig ekstern ressource, Sørens rolle defineres af RL og TB.  

Beslutningen tages med det forbehold at kontoret grundet allokeringen af ressourcer skal være i stand til at 

løfte deres del at opgaven. Gruppen går videre med at indstille et forslag for hvordan processen kan støttes 

med juridisk bistand, hvis dette bliver nødvendigt. Dette ligger til en senere beslutning for bestyrelsen.  


