FORRETNINGSORDEN
for
Tvistighedsnævnet

1.

Konstitution

1.1

Nævnet består af 4 medlemmer.

1.2

Nævnet konstituerer sig selv og vælger en formand blandt nævnets medlemmer.

1.3

Nævnets medlemmer består af en jurist, en repræsentant fra D.R.-I.F., en elev fra elevgruppen (der udpeges fra et B-lærested fra gang til gang af nævnets øvrige medlemmer), samt en repræsentant fra et lærested.

1.4

Dansk Ride Forbund og D.R.-I.F. kan fastsætte regler for valg/udpegning og periode i
Tvistighedsnævnet.

2.

Afholdelse af Tvistighedsnævn

2.1

Tvistighedsnævnet samles på begæring af formanden eller 2 af nævnets medlemmer.

2.2

Udvalgsmøderne kan afholdes telefonisk.
Formanden indkalder til nævnsbehandling med så vidt muligt 8 dages varsel.
Samtidig med indkaldelsen skal medlemmerne have tilsendt dagsorden/klageskrifter for
mødet.

2.3

Behandling af en modtaget klage skal ske hurtigst muligt og afgørelse træffes ved skriftlig
kendelse, der skal foreligge senest to måneder efter Tvistighedsnævnets modtagelse af
klage.

3.

Udvalgets beslutningsdygtighed

3.1

Ingen beslutning kan træffes i Tvistighedsnævnet, hvori ikke mindst tre medlemmer deltager i beslutningen.
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3.2

Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed.

3.3

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.4

Tvistighedsnævnet må ikke træffe beslutning, uden så vidt muligt samtlige nævnsmedlemmer har haft mulighed for at deltage i sagens behandling.

4.

Referat

4.1

Formanden drager omsorg for, at der føres et referat for udvalgsmøderne, og at kendelsen meddeles de involverede parter og Instruktørudvalget.

5.

Tvistighedsnævnets opgaver

5.1

Udvalgets opgave er at afgøre tvister mellem læremestrer og læresteder og elever, og
som anden instans behandle afgørelser truffet af Instruktørudvalget.

5.2

Nævnet kan afvise at behandle sager, hvis sagen er for omfattende til Nævnets behandling, hvis den påklagede afgørelse er afsagt for mere end 3 måneder inden indbringelsen
for Tvistighedsnævnet eller hvis sagen på andet grundlag findes uegnet til behandling af
Tvistighedsnævnet.

6.

Ændringer af forretningsordenen

6.2

Ændringer af forretningsordenen kan kun vedtages på et udvalgsmøde, hvor samtlige
nævnsmedlemmer er til stede.

