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Protokoll fört vid årsmöte med
Stockholms Dartförbund 2002-05-30
§ 1. Mötet öppnas
StDF:s ordförande Jorma Hogeborn hälsade klubbarnas ombud välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Föredragningslistan gicks igenom och beslut fattades att - av praktis ka skäl – göra följande förändringar:
Punkterna 3 och 4 behandlas efter punkt 9.

§ 2. Fastställande av röstlängd
Klubbarnas ombud prickades av på röstlängden
21 klubbar med 123 röster befanns närvarande och röstlängden fastställdes.

§ 3. Val av mötespresidium
Årsmötet valde Jorma Hogeborn att leda mötet samt Ingela Rottbers att föra protokoll över förhandlingarna.
Att justera protokollet samt vid ev. behov, tjänstgöra som rösträknare, valdes Kjell Bjureholm och Janne
Normén.

§ 4. Verksamhetsberättelse och bokslut för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen har varit utskickad.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Bokslutet med resultat- och balansräkning gicks igenom. Årsmötet beslutade att styrelsen skall se över
placeringen av bankmedel för att få bästa möjliga ränta. Med detta tillägg beslutade årsmötet att med
godkännande lägga bokslutet till handlingarna och balansera årets skuld kronor 113.638 i ny räkning.

§ 5. Revisionsberättelse
Revisorn Håkan Kasterman har vid revision funnit att allt var i sin ordning och föreslog ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat. (Revisionsberättelse bifogas originalprotokollet)
Medlemsrevisorn Jonas Karlsson har inte skrivit någon revisionsrapport men lade fram en del synpunkter på
förbättringar på styrelseprotokollen som t. ex:
Nummer och verksamhetsår samt sidnumrering på varje sida.
Bättre uppdatering av justerade protokoll på nätet.
Bättre framförhållning vad gäller arrangerade tävlingar under verksamhetsåret.

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med Håkan Kastermans förslag beslutade årsmötet att bevilja den avgående styrelse ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§ 7. Fastställande av medlemsavgifter
Föreslogs och beslutades att medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret skall vara oförändrade.

§ 8. Fastställande av styrelsearvoden
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Föreslogs och beslutades att styrelsearvodena för det kommande verksamhetsåret skall vara oförändrade:
kronor 275 000.
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§ 9. Val av Förbundsstyrelse
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Lars-Erik Gerdin

Vice ordförande

till 2003

Mikael Blom

Ledamot

till 2003

Bosse Kilman

Kassör

till 2004

Esse Wegefors

Ledamot

till 2004

Stefan Kilman

Ledamot

till 2004

Pär Riihonen

Ledamot

till 2004

Ordförande för en tid av 3 år

Jorma Hogeborn

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Careen True

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Ingela Rottbers

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Rolf Rosenvik

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Fredrik Söderström

Nyval

Följande val genomfördes:

§ 10 a. Val av Revisorer
Till revisor för en tid av 1 år

Håkan Kasterman

Medlemsrevisor för en tid av 1 år Jonas Karlsson

Omval
Omval

§ 10 b. Val av valberedning
I enlighet med beslut på årsmötet 2000 valdes en valberedning att förbereda val inför årsmötet 2003.
Valberedningens mandatperiod är 1 år.
Till valberedning utsågs: Kjell Bjureholm (sammankallande), Peter Sjögren, Sven-Erik Lundberg, Janne Normén
och Viveka Träff.

§ 11. Behandling av inkomna motioner
Motionerna behandlades och beslut fattades enligt följande:
1a.

Om SDF från Pär Riihonen, Järngänget
Jag anser att med bakgrund av de stora skiljaktigheterna i verksamheternas inriktning, speciellt
när det gäller alkoholens vara eller icke vara mellan Stockholms Dartförbund (StDF) och
Svenska Dartförbundet (SDF), som bedrivits under de senaste åren har missgynnat
dartverksamheten i Stockholm oerhört och även i övriga delar av landet.
Med anledning av detta föreslår jag:
Att om alkoholförbudet kvarstår i SDF:s verksamhet efter deras årsmöte 2002-06-15/16 att
StDF drar sig ur SDF och bildar ett eget fristående förbund och erbjuder övriga delar i Sverige
att ansluta sig till oss. För att sedan i förlängningen kunna ansöka om medlemskap i BDO och
WDF som ett eget förbund exempelvis Sveriges Dart Organisation (SDO).

Beslut

Att avslå motionen

1b.

Om SDF från Kjell Bjureholm, SBK Dart
Stockholms Dartförbund har på Svenska Dartförbundets årsmöte en representationsrätt som av
många i Stockholm upplevs som djupt orättvis. Detta medför att tunga beslut såsom RFansökan, alkoholförbud i rikssammanhang etc. kan fattas av en minoritet inom SDF.
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Jag föreslår därför att om Stockholms motion angående § 5:1, § 5:6, § 5:7 och § 8:10 i SDF:s
tävlingsregler och/eller förslag angående RF går emot StDF:s vilja, så skall StDF under hösten
2002 sammankalla ett extra årsmöte där beslut skall tas om vi i likhet med andra distrikt skall
lämna SDF
Mötet röstade och votering föreslogs med följande utfall:
92 röster för att bifalla motionen
31 röster för att avslå motionen
Beslut

Att bifalla motionen.

2.

Klass för 3-manna lag från VM -Darta
Vi föreslår att man inför en klass för tremannalag (från samma klubb) vid StDFs samtliga
sanktionerade tävlingar, enligt den form som spelas vid DM.

Beslut

Att avslå motionen

3.

Enkät/prioriteringar från VM -Darta
Vi föreslår att en enkät tas fram för att utreda förbundets prioriteringar. För att försäkra sig om
att StDF arbetar med ”rätt” saker så bör en enkät gå ut till samtliga medlemmar för att fastställa
behovet. Enkäten bör tas fram av fler än en person och dessa bör ej ingå i StDFs styrelse.

Beslut

Motionen drogs tillbaka av motionsställaren

4.

Klubbtröja från VM -Darta
Efter att med nöje ha sett lagen i SL och div. 1 spela i gemensamma tröjor vill vi nu att fler
divisioner skall få samma förmån att spela i gemensam klubbdress. Vi föreslår att årsmötet
beslutar att införa krav på gemensam klubbtröja från 1/1 2003 för fler divisioner än idag.
Mötet röstade och votering föreslogs med följande utfall:
72 röster för att bifalla motionen med hänskjutning till SK
51 röster för att avslå motionen

Beslut

Att bifalla motionen.

Notering:

Till protokollet skall bifogas kommentaren, alla småklubbar röstade för att avslå motionen.

5.

Avgörande match i Damserien från VM-Darta
Med ett damlag i klubben kan vi påstå att vi har rätt att ta ställning i fråga. Vi föreslår att
årsmötet beslutar att ta bort den avgörande dubbeln som infördes vid förra årsmötet.
Anledningen till det är att ett damlag med endast fyra spelare kan dra än mer nytta av endast
två spelare (som alltså får spela flertalet matcher om det blir en avgörande dubbel). Vi föreslår
istället att man ersätter den avgörande dubbeln med en lagmatch där samtliga fyra spelare i
laget deltar. Spelform, ex. 5X701. Förslagsvis så inleder man med lagmatchen.
Mötet röstade och votering föreslogs med följande utfall:
31 röster för att bifalla motionen
76 röster för att avslå motionen

Beslut

Att avslå motionen

6.

Slumpmomentet frånVM -Darta
För att ta bort ett slumpmoment, vill vi att man inför middling i avgörande set i samtliga
delmatcher, i åtminstone Superligan och division 1.

Beslut

Att avslå motionen

7.

Tie break frånVM-Darta
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Idag håller många seriematcher i framförallt division fyra på till närmare midnatt, och ibland
så kan det även bli efter midnatt. För att snabba på spelet och öka kvalitén så föreslår vi att man
minskar antalet pil innan tiebreak till exempelvis 42 pilar.
Beslut

Att avslå motionen

8.

Spelform i Superligan frånVM-Darta
Eftersom spelarna i SL håller en så pass hög klass så bör de få möjlighet att spela mer. Idag går
deras matcher ganska fort med spelformen 5 x 501. Vi föreslår att man ändrar spelformen till 3
x 3 x 501, som man börjar göra allt mer. Detta tror vi kommer medföra en kvalitetsökning och
göra att våra bästa spelare kan hävda sig bättre vid nationellt och internationellt spel.

Beslut

Att avslå motionen

9.

Regler för flytt mellan olika divisioner frånVM-Darta
Vi vill StDF/SK ser över de regler som gäller för flytt mellan olika divisioner (samma klubb),
då det kan ge fördelar för storklubbar som har många lag i elden (vi själva exempelvis). En
situation som kan uppstå är att ett lag som spelar i ex. div. 1 med ett lag som ligger säkert i
mitten, när halva vårsäsongen har gått, då kan skicka ner hela laget till sitt div. 3 lag som ligger
farligt nära att hamna i kvalspel ner till div. 4. Framförallt synd om de andra lagen som skall
möta detta förstärkta lag i de sista matcherna.
Mötet röstade och votering föreslogs med följande utfall:
48 röster för att bifalla motionen
68 röster för att avslå motionen

Beslut

Att avslå motionen.

10.

Damserien från Suzanne Ehn, Olympia DC
Superligan skall bestå av två grupper, ex. 8-10 lag/grupp, när då slutspelet är, möts de 4 eller 6
första mot varandra, det lag som då vinner är ju självklara mästarinnor.
Kvalspel blir därefter, beroende på hur många som man har i grupperna.
För att kunna ta upp damer i superliga, måste det till någon slags upptagning från div. 1……
som då berörda får veta säsongen innan.
Division 1 skall också bestå av två grupper ex. 8-10 lag/grupp.
Kvalspelet är som vanligt.
Division 2 kommer då troligtvis bara vara en grupp, beroende på hur många dom är i de övriga
divisionerna.
Kvalspel som vanligt.
För att vi (som harvar) i division 1 och 2 skall ha något att kämpa för tycker jag att det behöver
en förändring i damernas divisionsspel.
Av detta kommer ni att få se, även stockholmstjejerna blir mycket bättre inom darten, för vi får
mycket mer att sträva efter, för någonting måste hända/ändras.

Beslut

Att avslå motionen

11.

Stadgeändring från Styrelsen StDF
Styrelsen föreslår att man till stadgarna skall lägga till -Val av valberedning, antalet personer
att ingå i valberedningen väljs på årsmötet.

Beslut

Att bifalla motionen.

Notering

Fortsättningsvis skall föredragningslistan skrivas så att den - av praktiska skäl - följer rätt
mötesordning.

12.

Mixedserie från Hammarby DC
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Vi i Hammarby Dart Club vill att det i StDF:s regi startas en mixedserie.
Vårt förslag är att en sådan spelas på fredagar, antingen varje fredag eller ex.vis. var fjärde.
Vår idé är att de lagen ska innehålla tre killar och tre tjejer.
Dessa spelar antingen
A) Tre herrdubblar, tre damdubblar och tre mixedmatcher.
B) Enbart mixedmatcher, där man får spela med alla tre av det andra könet.
I båda fallen blir det totalt nio delmatcher. Det betyder att varje spelare får spela tre matcher.
Sen kan man ju ha en avgörande dubbel (mixedmatch) om det står 5-4 till ena laget.
Vi tror att denna serie skulle bli mycket uppskattad, då mixedklassen på stora tävlingar är den
enda klass där deltagarantalet ökar

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka bifall till motionen och hänskjuta den till SK
Röstning genomfördes enligt följande:
1.
A) Motionen bifalles enligt styrelsens förslag
B) Motionen ,enligt § 12 B, bifalles med hänskjutning till SK
Mötet röstade för förslag B: ”Motionen, enligt § 12 B, bifalles med hänskjutning till SK.”
2.
A) 12 B som den är
B) 12 B med tillägget att man skall få tillhöra olika klubbar
Mötet röstade för förslag B: ” 12 B med tillägget att man skall få tillhöra olika klubbar”

Beslut

Att bifalla motionen enligt 12 B med tillägget att få tillhöra olika klubbar samt
att hänskjuta frågan till SK.

§ 12. Förslag till Budget för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2002/2003 diskuterades och beslutades att följande ändringar
skulle göras:
Medlemsintäkter
Lagavgifter ändras till

- 155 000 Skr –

Kostnader
Priser, pokaler och resediplom ändras till - 100 000 Skr –

§ 13. Val av 7 st. ombud till SDF: s årsmöte
Årsmötet valde följande att representera StDF vid SDF:s årsmöte i Örserum :
Veikko Holmqvist, Kjell Bjureholm, Tom Nilsson, Roland Lenngren, Håkan Kasterman, Rickard Hagel och
Esse Wegefors.
Som ersättare valdes i rangordning:1. Jim Björk, 2. Björn Flodh, 3. Patrik Eneroth

§ 13. Mötet avslutas
Jorma tackade klubbarna och deras ombud för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Ingela Rottbers

Janne Normén

Kjell Bjureholm
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