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§ 1 Navn og hjemsted
Forbundets navn er Badminton Kalaallit Nunaat (BKN). Dets hjemsted er i Grønland.
§ 2 Forbundets formål
At aktivere flest mulige klubber på alle niveauer og sikre den enkeltes udviklingsmuligheder indenfor
badmintonsportens rammer.
§ 3 Forbundets opgaver
Som faglig og administrativ myndighed inden for badmintonsporten i Grønland har BKN følgende
opgaver:
Samarbejdsorgan: At virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem
forbundets medlemmer.
Interesseorganisation: At være fællesorgan og repræsentere medlemmernes generelle interesser
over for andre idrætsorganisationer, herunder GIF, nationale myndigheder og organisationer i
udlandet.
Rammer: At fastsætte love og reglementer for badminton; at sikre, at de til enhver tid gældende love
og reglementer for badmintonsporten overholdes, samt at give bindende fortolkninger af disse.
Information: At sikre, at pressen, offentligheden og badmintonsportens egne interessenter holdes
informeret om badmintonsportens udvikling og resultater.
Turneringer: At udvikle, koordinere, godkende og forvalte et udbud af turneringer på alle niveauer,
herunder at afvikle Grønlandske Mesterskaber/Forbundsmesterskaber.
Holdeturneringer: Forbundet kan eventuelt afholde holdturneringer.
Breddetilbud: At udvikle og sikre udbud af aktivitetstilbud for alle badmintonsportens medlemmer.
Uddannelse: At varetage uddannelse af ledere, trænere og dommere.
Eliteudvikling: At sikre grønlandsk badminton høj international klasse ved at varetage
uddannelse/udvikling af spillere, som kan konkurrere på verdensplan.
Arrangementer: At arrangere badmintonbegivenheder som kan sikre badmintonsportens position og
synlighed i det grønlandske og internationale idræts- og mediebillede.
§ 4 Tilhørsforhold til andre forbund
Stk. 1
BKN er som specialforbund i badminton medlem af Grønlands Idræts-Forbund (GIF).
BKN er endvidere medlem af "Badminton World Federation" (BWF).
Stk. 2
BKN’s medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som de nævnte
centralforbund måtte fastsætte.
§ 5 Medlemmer
Stk. 1
Medlemmer af BKN er nedenstående kredse med deres klubber og disses medlemmer.
Stk. 2
Kredse benævnes "BKN" efterfulgt af respektive kreds' nummer.
Stk. 3
En kreds repræsenterer klubberne og disses medlemmer i et geografisk afgrænset
område, jf. stk. 1.
Kredsene kan optage klubber i deres geografiske område. I tvivlstilfælde afgør BKN´s
bestyrelsen tilhørsforholdet.
Stk. 4
BKN’s repræsentantskab godkender ændringer af landets opdeling i kredse.
Stk. 5
Repræsentantskabet kan endvidere optage associerede medlemmer, som kan være en
forening af grønlandske spillere. Sådanne foreningers love skal være godkendt af BKN’s
bestyrelse.
Stk. 6
Som medlem af forbundet kan optages rene badmintonklubber og klubber/afdelinger, der
indgår i et foreningsfællesskab. Indmeldes en sådan klub/afdeling, skal samtlige
badmintonspillere under badmintonklubben/foreningsfællesskabet registreres som
medlemmer af forbundet.
Stk. 7
Repræsentantskabet fastsætter regler om de rettigheder og pligter, der følger af
medlemskabet, herunder om fastsættelse af kontingenter, jf. Medlemsreglement.
§ 6 Love og bestemmelser
Stk. 1
BKN’s love, amatørregler og øvrige reglementer gælder umiddelbart for kredse, klubber og
klubmedlemmer, ligesom disse skal følge de af BKN til enhver tid fastsatte regler for
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badmintonturneringer, for oprettelse af love for nye klubber, for instruktører/trænere og for
dommere m.v.
Ændringer i BKN’s love kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde. Vedr.
afstemningsregler henvises til § 15, stk. 7.
Klubbernes love og ændringer af disse skal indsendes til godkendelse i forbundet.
Klubberne skal med ansvar overfor BKN’s bestyrelse sikre, at disse love er i
overensstemmelse med GIF’s og BKN’s love. Klubberne videresender love og ændringer
af disse til GIF.

§ 7 Anti-dopingbestemmelser
Alle medlemmer er undergivet BWF´s og GIF’s dopingregulativer.
§ 8 Godkendelse af turneringer og turneringsdeltagelse
Stk. 1
BKN har på vegne af medlemmerne ret til at kontrollere og godkende
badmintonturneringer/arrangementer i Grønland af følgende type:
Internationale turneringer som defineret i BWF’s ”General Competition Regulation”.
Landskampe
Repræsentative kampe
Grønlandsmesterskaber
Forbundsmesterskaber
Holdmesterskaber
Turneringer arrangeret af klubber og kredse med deltagelse af 2 eller flere klubber
(se Reglement for individuelle turneringer).
Stk. 2
Kredse og klubber skal forud for afvikling af turneringer/arrangementer, som nævnt i stk. 1
orientere BKN.
BKN har ret til at afvise en turnering/arrangement. Såfremt godkendelse ikke gives, kan
kredsen eller klubben anmode om en begrundelse herfor.
Stk. 3
Medlemmer af BKN kan ikke uden forudgående tilladelse fra BKN deltage i turneringer
eller arrangementer arrangeret af andre end BKN.
Stk. 4
Medlemmer af BKN kan ikke uden forudgående tilladelse fra BKN deltage i udenlandske
turneringer og arrangementer.
§ 9 Spilleregler
Stk. 1
Som spilleregler for medlemmer under BKN gælder de af Badminton World Federation til
enhver tid fastsatte.
Stk. 2
BKN kan i særlige tilfælde give dispensation for spillereglerne.
Stk. 3
BKN meddeler ændringer af spilleregler og ikrafttrædelsestidspunkt til klubberne.
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Almindelige bestemmelser
Overtrædelser af love mv., sanktioner, appel og konkurs
§ 10 Overtrædelser af love mv. og sanktioner
Stk. 1
Hvis kredse, klubber eller enkeltpersoner under BKN har gjort sig skyldig i:
a
overtrædelse af love og reglementer,
b
udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer,
c
utilbørlig opførsel under turneringer,
d
handlinger, der skader BKN’s anseelse, både i ind- og udland,
e
brud på indgåede kontrakter,
kan BKN’s bestyrelse træffe følgende foranstaltninger:
1
2
3
4

Stk. 2
Stk. 3

tildeling af irettesættelse eller advarsel,
udelukkelse fra deltagelse i nærmere definerede turneringer,
ikendelse af bøder,
udelukkelse (karantæne) fra deltagelse i turneringsspil eller lederarbejde på
bestemt eller ubestemt tid,
5
anmode om, at en kreds eller klub foretager eksklusion.
Eksklusion af en kreds eller en klub kan kun vedtages på BKN’s
repræsentantskabsmøde med dette punkt anført på dagsordenen, og når mindst
to tredjedele af de fremmødte stemmer er for forslagets vedtagelse.
BKN’s bestyrelse kan kræve at få forelagt sager om forseelser begået af klubber eller
klubmedlemmer.
Kredsene/klubberne kan for BKN’s bestyrelse indbringe sager om forseelser begået af
klubber og klubmedlemmer.

§ 11 Appelmuligheder
Stk. 1
Kredsenes/klubberne kendelser om udelukkelse af kredse, klubber eller klubmedlemmer
kan gennem kredsene/klubberne indbringes for BKN’s bestyrelse.
Stk. 2
Kredsene/klubbernes kendelser kan inden en måned efter at de er meddelt
vedkommende, indbringes for BKN´s bestyrelse. Sagen kan ankes til GIF.
§ 12 Konkurser o. lign
Stk. 1
Anmelder en organisation under BKN betalingsstandsning fratages organisationens deres
beføjelser under BKN.
Ved Organisation forstås klubber, dele af klubber, et enkelt klubhold eller selskaber
forbundet med klubber eller med enkelte af klubbers hold, jf. DIF’s love § 3.
Stk. 2
Tvivlsspørgsmål afgøres af BKN´s bestyrelsen.
§ 13 Sæson
Forbundets badmintonsæson strækker sig over perioden 1. juli til 30. juni.

BKN’s repræsentantskab
§ 14 Sammensætning og valg
Stk. 1
Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed.
Stk. 2
Repræsentantskabet består af:
forbundets bestyrelse, jf. § 16 samt
en repræsentant for hver klub.
De nævnte har tale- og stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Repræsentanter for en
klub kan dog kun udøve deres stemmeret, såfremt vedkommende klub rettidigt har
indbetalt kontingenter, jf. § 5, stk. 7 og medlemsreglementet.
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Repræsentanternes stemmevægt bestemmes af klubbernes registrerede aktive
medlemstal pr.01. oktober indgivet til BKN og GIF hvert år som følger:
Medlemstal:
Stemmevægt
1 5
1
51 - 100
2
101 - 150
3
151 - 200
4
201 - 250
5
251 - 300
6
Over 300
7
Stk. 3
Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Stk. 7
Stk. 8

Ansatte i BKN kan ikke være delegerede på BKN’s repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet har følgende opgaver:
1
Fastlægge
- overordnet idrætspolitisk målsætning
- strategi og profil
2
Vedtage
- ændringer i forbundets love og medlemsreglement
3
Godkende
- regnskab og fastsætte kontingenter
Repræsentantskabet vælger:
medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 16, stk. 1 og 2.
Revisor.
Kandidaterne til disse poster behøver ikke at være til stede ved det pågældende
repræsentantskabsmøde, når blot de inden mødet overfor BKN har givet skriftligt tilsagn
om at ville modtage valg.
Valgbar er enhver, der er medlem af en klub under BKN. Der kan ikke opnås valg til mere
end én post.
Som observatører uden stemmeret, men med taleret, kan deltage:
tre personer fra hver klub,
BKN’s udvalgsmedlemmer under Amatør- og ordensudvalget og de interne revisorer
med tilhørende suppleanter.
Landstræner, jurist tilknyttet BKN, revisor tilknyttet BKN.

§ 15 Repræsentantskabsmøde
Stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år. Mødet afholdes efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse i forbindelse med afholdelse af GM/Forbundsmesterskaber.
Stk. 2
Bestyrelsen giver meddelelse om mødets afholdelse til klubberne med mindst 2
måneders varsel. Meddelelsen skal indeholde følgende foreløbige dagsorden:
1.
Godkendelse af repræsentanter
2.
Valg af dirigent
3.
Beretninger og generelle drøftelser
1
Beretning for BKN’s virksomhed
2
Forbundets status og fremtid, Evt. temadrøftelse
4.
Regnskab og budget:
1
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
2
Forelæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingenter, jf.
lovenes § 5, stk. 7.
5.
Behandling af indkomne forslag
6.
Valg til bestyrelsen, jf. § 17
1
Valg af formand
2
Valg af kasserer
3
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
4
Valg af 1 suppleant
7.
Valg til faste udvalg
1
Valg af formand for amatør- og ordensudvalg.
2
Valg af 2 medlemmer.
3
Valg af 1 suppleant
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Valg af revisor
1
Valg af 1 revisor
2
Valg af revisorsuppleant
9.
Eventuelt
Ad pkt. 6:
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen.
På lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. (formand og et bestyrelsesmedlem)
På ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. (kasserer og to bestyrelsesmedlemmer)
Suppleanter vælges for et år.
Klubber afleverer senest ved mødets begyndelse en liste over klubbens
stemmeberettigede repræsentant.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes og være BKN
i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden udsendes senest 2
uger før mødets afholdelse, ledsaget af såvel det reviderede regnskab, bestyrelsens
budgetforslag, som indkomne forslag.
Formanden leder dagsordenens to første punkter.
Dirigenten vælges af repræsentantskabet.
Vedkommende kan ikke have sæde i BKN’s bestyrelse.
Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal
han lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt mindst en af de tilstedeværende
repræsentanter fremsætter ønske herom.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der til vedtagelse af love
og ændringer af disse en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Angående
afstemning om forbundets opløsning henvises til § 20.
Stemmeberettigede, jf. § 14, stk. 2, kan kun møde med én stemme, og stemmeretten kan
kun udøves ved personligt fremmøde.
Der føres en protokol over mødet, der underskrives af formanden, dirigenten og
referenten.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst fire klubber fremsætter skriftligt, motiveret krav herom til
bestyrelsen. For indvarsling, som skal finde sted senest 14 dage efter begæringens
modtagelse, mødets ledelse, afstemning m.v., gælder de samme bestemmelser som for
det ordinære repræsentantskabsmøde. Vedrørende dagsorden kan denne kun indeholde
de punkter, som er årsag til indkaldelsen, samt punkter som bestyrelsen ønsker behandlet
på mødet.
BKN afholder udgifterne til klubrepræsentanters, bestyrelsesmedlemmers rejse og ophold
efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.
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Bestyrelsen
§ 16 Valg og sammensætning
Stk. 1
Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf repræsentantskabet vælger fem
medlemmer.
Stk. 2
Fratræder et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem mellem to
repræsentantskabsmøder, skal bestyrelsen supplere sig selv. Den pågældende skal
opfylde betingelsen i § 14, stk. 7, og indgår som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen indtil
førstkommende repræsentantskabsmøde.
Stk. 3
Bestyrelsen har ansvaret for følgende områder:
1
Budget og regnskab, herunder godkendelse af regnskabspraksis/regulativ.
2
Godkendelse af forslag til handlingsplaner.
3
Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. § 18.
4
Forbundets idrætspolitiske profil og strategi.
5
Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder:
A
Reglement for rangliste.
B
Turneringsreglement for individuelle turneringer.
C
Reglementer for BKN’s nationale mesterskaber.
D
Reglement for medlemskab af BKN.
6
Godkendelse af:
A
BKN’s sponsorpolitik, herunder godkendelse af betydende sponsoraftaler
B
Overdragelse af BKN’s sponsorrettigheder.
Stk. 4
Mødevirksomhed.
Bestyrelsen afholder hvert år mindst fire møder, på tidspunkter som fastsættes af
bestyrelsen. Endvidere afholdes møder når formanden finder det nødvendigt, eller efter
skriftlig begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Henvendelse herom rettes til
formanden, som i løbet af otte dage skal indkalde til møde.
Stk. 5
Møderne skal indvarsles med otte dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, uanset de mødtes antal.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og over bestyrelsesmøderne føres en
protokol, hvoraf udskrift tilsendes samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest efter mødets
afholdelse.
Stk. 7
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ad hoc grupper/udvalg til hjælp ved løsning af
bestyrelsens opgaver.
Stk. 8
Bestyrelsens kendelser kan ankes for BKN´s amatør- og ordensudvalg.

Sekretariat og udvalg
§ 17 BKN’s sekretariat
Stk. 1
Bestyrelsen alene forestår og koordinerer forbundets daglige drift.
Stk. 2
Bestyrelsen kan evt. antage lønnet medhjælp.
§ 18 Øvrige faste udvalg
Stk. 1
Repræsentantskabet vælger udvalgsmedlemmer for følgende faste udvalg:
Amatør- og ordensudvalget
Stk. 2
Valgene/udpegningen sker for 2 år af gangen, og udvalgets funktionsperiode løber fra 1.
juli til 30. juni.
Stk. 3
Udvalgets kompetence og ansvarsområder besluttes af bestyrelsen, jf. § 16, stk. 5, 3.
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§ 19 Regnskab og revision
Stk. 1
Forbundets regnskabsår er tiden fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2
BKN’s sekretariat forestår den løbende bogføring og udfærdiger månedlige udskrifter til
brug for budgetstyring.
Stk. 3
Efter godkendelse af bestyrelsen entrerer bestyrelsen med statsautoriseret eller registreret
revisor om udarbejdelse af årsregnskab og revision. Over revisionen føres en protokol,
som underskrives og forelægges bestyrelsen sammen med regnskabet.
Stk. 4
Regnskabet, der udarbejdes i overensstemmelse med regnskabspraksis/regulativet, skal
senest ultimo januar tilstilles revisoren, som gennemgår regnskabet og tilbageleverer det
senest en måned efter modtagelsen
Stk. 5
Regnskab og budget udsendes hvert år til klubberne til kommentar senest 14 dage før det
ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 6
Alle afgørelser af større betydning eller længere forpligtigelser skal godkendes på det først
kommende repræsentantskabsmøde.
Stk. 7
Regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger forelægges repræsentantskabet til
godkendelse.
§ 20 Amatør- og ordensudvalgets sammensætning og arbejder
Sammensætning:
Stk. 1
Repræsentantskabet vælger en formand og to medlemmer samt en suppleant.
Stk. 2
Suppleanten indtræder i udvalget efter udvalgsformandens bestemmelse, dersom et
medlem har forfald, eller af anden grund er inhabil til at dømme i den foreliggende sag.
Stk. 3
Udvalgsmedlemmerne har taleret, men ikke stemmeret ved BKN´s
repræsentantskabsmøder.
Arbejder:
Stk. 1
Amatør- og ordensudvalget har som overinstans at afgøre alle sager om anvendelse af
amatør- og ordensbestemmelse og udelukkelsesbestemmelser jf. §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
eller endvidere usportslig og usømmelig adfærd, herunder illoyal, uheldig eller uønsket
optræden indadtil som udadtil.
Stk. 2
Amatør- og ordensudvalget som voldgiftsret afgører alle tvistigheder mellem klubberne
eller andre led under BKN, for så vidt parterne er enige om at begære en sådan afgørelse,
og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Stk. 3
Amatør- og ordensudvalget formand indkalder skriftligt til møde og er ansvarlig for at
enhver sag fremmes mest muligt.
Stk. 4
Sager, der ønskes forelagt udvalget, indsendes skriftligt gennem forbundet om muligt
gennem klubberne, og udvalget kan optage direkte korrespondance med parterne eller
andre, der kan give meddelelses af interesse for sagen. Ingen sag må afgøres, før
udvalget har givet parterne lejlighed til at forelægge materiale af betydning eller til
personligt møde, dog for egen regning, evt. ved stedfortræder på et af udvalgsformandens
angivet tidspunkt.
Stk. 5
Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede.
Stk. 6
Udvalgets kendelser kan inden 4 uger efter afgørelsens udsendelse af parterne eller
forbundet indankes for GIF´s amatør- og ordensudvalg.

Særlige bestemmelser
§ 21 Forbundets opløsning
Forslag om Badminton Kalaallit Nunaat opløsning kan kun vedtages af et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor opløsning er eneste dagsordenspunkt.
Mindst to tredjedele (2/3) af BKN’s repræsentantskab skal være til stede, og der fordres fem
sjettedele af de afgivne stemmer til forslagets vedtagelse. Er der ikke et tilstrækkeligt stort antal
repræsentanter til stede, skal der afholdes nyt ekstraordinært møde senest 8 uger efter. Dette møde
indkaldes med mindst 14 dages varsel. På mødet kan der træffes beslutning om opløsning uanset de
fremmødtes antal, men dog kun med fem sjettedele af de afgivne stemmer.
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§ 22 Formuen ved BKN’s opløsning
Forbundets eventuelle formue skal i tilfælde af forbundets opløsning tilfalde GIF til fremtidig
anvendes til fordel for Grønlandsk idræt, især badminton. Bestemmelse om anvendelse tages på det
i § 21 nævnte repræsentantskabsmøde.
Vedtaget i Nuuk på BKN’s ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 16. april 2011.
Revideret i Ilulissat på BKN’s ordinær repræsentantskabsmøde den 28. marts 2013.

