
Funktionsbestemmelser for Administrations- og relationsudvalg 
 
Udvalget består af én af forbundets bestyrelses 3 medlemmer som formand og 2 
udvalgsmedlemmer, der begge udpeges af Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut 
Kattuffiats bestyrelse. Den ansatte medarbejder er tilordnet udvalget. Bestyrelsen kan til 
enhver tid foretage ændringer i udvalgets sammensætning, såfremt det findes 
formålstjenligt. 
 
Administrationsudvalgets grundlæggende opgave er at holde styr på forbundets regler og 
love herunder forestå regler for samtlige turneringer TAAK står for. Opgaverne er en 
videreførelse af det gamle ”turneringsudvalg’s” opgaver. 
 
Udvalget har ansvaret for turneringsstrukturen i alle rækker og niveauer. Herunder skal 
udvalget samarbejde med bredde og Elite og Talentudvalgene opfylde hovedformålene. 
Udvalget har til opgave: 
 

• Udarbejde indstilling til bestyrelsen for kommende arrangører af regions, 
kvalifikations- og slutrunder herunder indgåelse af kontrakter jf. proportioner herfor, 

• tilrettelægge alle udskrevne turneringer under TAAK samt nationale regionale, 
kvalifikations- og slutrunde turneringer. 

• udarbejde forslag til evt. forbedringer af TAAK’s turneringsreglementer og struktur og 
proportioner for turneringsrækkerne, 

• udarbejde retningslinjer og rammer for behandling af indberetninger fra dommere, 
foreninger og official samt behandling af protester. 
 

Udvalget behandler sager som kan være rejst af administrationen, klubberne, mod spillere 
eller foreninger. Endvidere skal udvalget i tilfælde hvor udvalget finder, at en forening har 
overtrådt deltagerbestemmelserne, turneringsreglementet eller TAAK’s proportioner for 
pågældende turnering. 
 
Relation: 
Relationsudvalget skal stå for udviklingstiltagene på børneområdet er det yderst vigtigt for 
forbundet at have gode relationer til den offentlige instans indenfor samarbejde med 
kommunerne og skolerne. Derfor har forbundet etableret opgaver under dette udvalg. 
Udvalget skal for så vidt udviklingstiltagene for børneområdet etablere tiltag i forhold til 
skolernes 1. og 2. trin elever. Derudover skal udvalget arbejde for at styrke 
håndboldskolerne i samarbejde med eksterne aktører og de lokale klubber. 
 
Formanden skal til bestyrelsesmøderne aflægge skriftlig beretning over udvalgets arbejde 
herunder indsende beslutningsoplæg om nødvendigt. 
 
Udvalgets formand aflægger selvstændig beretning på repræsentantskabsmøde efter 
bestyrelsens godkendelse. Der skal som minimum fremlægges foretagne og gennemførte 
aktiviteter herunder hvilke dele af aktiviteter klubberne har været inddraget i. 
 


