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Bestemmelser for Etisk Komite 

 

§1 – Ramme for Etisk Komite 

1. Etisk Komite har til formål at behandle klagesager, hvor der kan påberåbes overtrædelse af 

DFfR’s etiske kodeks. Komiteens behandling af klager relaterer sig til DFfR’s etiske kodeks. 

Komiteen skal i alle forhold optræde uafhængigt. DFfR’s etiske kodeks må ikke være i modstrid 

med DIF’s og Team Danmarks etiske kodeks (eller andre regler på det etiske område) samt World 

Rowings regler på det etiske områder. 

2. Etisk Komite er uafhængig af alle administrative og politiske organer i DFfR og DRC og er ikke 

underlagt instruktionsbeføjelse og skal således fungere som 100% uafhængig klageinstans. 

3. Etisk Komite afgiver udtalelser og eventuelt henstillinger, men træffer ikke bindende afgørelser.  

§2 – Hvem kan klage 

1. Alle roere der er tilknyttet DFfR via et medlemskab, frivillige ledere og trænere (både lønnet og 

ulønnede) kan klage. Eneste krav er, at de pågældende skal være tilknyttet en klub eller andre 

organer i relation til DFfR. Ved tvivlsspørgsmål afgør Etisk Komite om der er en relevant relation 

til DFfR. Er der ikke det, afvises klagen. 

2. Man kan som hovedregel rejse klager uden begrænsning i forhold til emner relateret til etisk 

kodeks. Man skal i videst muligt omfang kun klage, når andre muligheder på lavere niveau synes 

udtømte uden resultat. Sager der relaterer sig til Ordens- og Amatørbestemmelser for DFfR kan 

ikke behandles af Etisk Komite. 

3. Klager skal indbringes hurtigst muligt, efter det som klages over, er fundet sted, og senest 6 

måneder efter hændelsen. Etisk Komite kan i særlige tilfælde fravige denne frist.  

4. Etisk komite kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af 

sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation). 

5. Etisk komite kan af egen drift optage sager til behandling inden for de af §1 afstukne rammer. 

Dette kræver mindst to medlemmer der ønsker dette. 

§3 – Sammensætning af Etisk Komite 

1. Etisk Komite består af fem medlemmer der vælges på DFfR’s ordinære hovedgeneralforsamling. 

To ud af de fem medlemmer skal være eksterne – altså uden direkte relation til DFfR. De eksterne 

må således ikke være ansatte eller tidligere ansatte i DFfR/DRC og må heller ikke være 
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medlemmer af en roklub under DFfR. Medlemmerne vælges for to år ad gangen 

i en rotationsordning. Formand og næstformand kan ikke ordinært være på valg samtidigt.  

De tre interne medlemmer: 

• Formand: En person med solide organisatoriske erfaringer enten via frivilligt arbejde eller 

som erhvervsmæssig erfaring. Gerne suppleret med juridisk eller HR/personalemæssig 

indsigt. 

• Tidligere elite-roer på senior A-landsholdsniveau eller niveau lige under. 

• Nuværende eller tidligere klubformand i en roklub under DFfR. 

De to eksterne medlemmer: 

• Næstformand: Frivillig/politisk valgt med indgående kendskab til elitesport fra et stort 

eller mellemstort specialforbund under DIF. 

• Person med HR-kompetencer eller lignende kompetencer. Som udgangspunkt en 

repræsentant fra et specialforbund under DIF eller med anden relevant baggrund i 

sportens verden. 

2. Der skal vælges op til to suppleanter 

3. Medlemmer af Etisk Komite udtræder ved førstkommende hovedgeneralforsamling efter at 

pågældende er fyldt 70 år.   

§4 – Komiteens arbejde 

1. Etisk Komite behandler indkomne klager, eller klager optaget af egen drift, og afgiver efter endt 

behandling en udtalelse eller en henstilling. 

2. Ingen kan deltage i behandling af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der kan give 

inhabilitet. I tilfælde af dette indkaldes i stedet en suppleant. 

3. DFfR’s hovedbestyrelse orienteres, når Etisk Komite har færdig behandlet en klage og afgivet en 

endelig udtalelse. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde af Etisk Komite, om det skal ske i 

anonymiseret form. Sager behandles herefter af DFfR’s hovedbestyrelse, som herefter træffer 

fornødne beslutninger på baggrund af udtalelsen fra Etisk Komite. Hovedbestyrelsen beslutter 

om sagen skal behandles som et lukket punkt. Etisk Komite kan ikke pålægge hovedbestyrelsen 

at træffe afgørelser.  

4. DFfR’s formand underrettes i anonymiseret form om indgåede sager.  

5. Etisk Komite afrapporterer skriftligt en gang årligt til DFfR’s hovedbestyrelse.  

6. DFfR’s hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for administrativ understøttelse af 

Etisk Komites arbejde, og fastsætter i samarbejde med formanden for Etisk Komite nærmere 

regler for klagebehandling herunder tidsfrister.  

7. Etisk Komite fastsætter selv sin forretningsorden. Etisk Komite har ret til at forlange enhver til 

sagens oplysning og bedømmelse nødvendige oplysninger fra klubbestyrelse, udvalg og 

enkeltpersoner med relation til DFfR. 

8. Der fastsættes procedure for en whistleblower-ordning samt sikres, at indkomne klager går 

direkte til Etisk Komites formand.  
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