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VERKSAMHETSPLANSPUNKT ELLER DAGORDNINGSPUNKT:
LÅNGSIKTIGA STRATEGIER ANGÅENDE ALKOHOLPOLICY
BAKGRUND
Med anledning av Info brev från SvDF FS/SDF, 2018-04-15:
”… I dag har Svenska Dartförbundet på riksserietävlingar och SM, tydlig uppdelat så att ingen alkoholförtäring
förekommer under pågående match och omkring banorna, där är det endast tillåtet att förtära vatten. Tyvärr
saknas mer utförliga riktlinjer och ställningstaganden. Det är nu dags för nästa steg i utvecklingen mot RF och
samhällets syn. För att få möjlighet att ansöka och eventuellt delta i SM-veckan, som avgår en gång per år och
arrangeras av RF och SVT, togs ett beslut om att vid SM 2018/19 är kravet nolltolerans under deltagande i
tävling. Om alkohol ska förtäras får de intas efter avslutat spel eller som publik i avgränsad lokal. Beslutet
medför att alla våra juniorer/U25 kan deltaga i samma lokaler. SM reduceras till en och samma helg för alla. …”
Med referens till försök som gjordes under 1990-talet angående nolltolerans angående alkohol. Det ledde till att
StDF lämnade SvDF, och senare när man gick ihop igen så beslutades en liberalare alkoholpolicy. Anledningen till
den liberalare policyn var tex var att det inte fanns en bred acceptans för den striktare policyn bland
medlemsbasen, samt hur policyn är i resten av världen.
Med referens till att man vid inträde i RF, gick med baserat på existerande verksamhet.

ANALYS
Om policyn angående alkoholregler skall ändras är det en stor förändring i darten.
Om ett eventuellt test skall göras för att se om inriktningen skall ändras, så bör beslut tas inte bara på testet,
utan även på vad den långsiktiga viljeinriktningen är. Vi tycker detta skall vara beskrivet i verksamhetsplanen,
vad förbundets åsikt och inriktning är. Och att detta skall beslutas på årsmötet.
Frågor som vi skulle vilja se belysas är vad strategin långsiktigt är gällande alkoholpolicy i följande sammanhang:
•
•
•
•
•
•
•

SM 2018/2019
SM senare
Landslagsspel
Riksrankingtävlingar
Riksserien
Distriktsrankingtävlingar
Distriktsserier

Vi skulle även föreslå att det presenteras vilka utvärderingskriterier som man tycker skall användas av det första
testet.
Vi vill inte säga att vi är emot testet. Vi gör denna skrivelse för att säkra att demokratiska beslut tas, och att
frågan drivs efter majoritetens åsikt. Vi kommer själva att diskutera frågan inom vår förening, och förbereda oss
på ställningstagande på årsmötet.
Vi anser att det är viktigt att frågan diskuteras på StDFs årsmöte, för att få en gemensam inriktning inom StDF.
Vidare att slutresultatet används till att föreningar deltar i SvDFs årsmöte och representerar den inriktningen.
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FÖRSLAG
Vi har föreslagit till förbundet, att förbundets inriktning och långsiktiga strategi skall dokumenteras i
verksamhetsplanen, samt presenteras och beslutas på årsmötet. Om detta görs, och att detta kommer upp inom
det existerande normala punkten på årsmötesagendan är det bra, och vårat förslag är redan tillgodosett.
Om ovanstående inte redan är planerat att komma upp, så vill vi lägga ett förslag, enligt våra rättigheter enligt
stadgarna, att detta tas upp som en dagordningspunkt i samband med presentation av verksamhetsplanen.
Detta för att säkra majoritetsbeslut för inriktningen i frågan om alkoholpolicy.
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