Protokoll
Fört vid ordinarie årsmöte i Stockholms Dartförbund
2003-05-22
Plats: MiNi Dart- & Barevent
Bilagor: Röstlängd
Motioner

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jorma Hogeborn hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
21 klubbar närvarande med sammanlagt 128 röster (se bilaga)

§3

Mötets behörighet
Mötet befanns vara behörigt utlyst

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med den ändringen att § 6 ändras till § 15

§5

Val av mötespresidium
Till ordförande för mötet utsågs Jorma Hogeborn, till sekreterare Håkan
Kasterman och till justeringsmän/rösträknare utsågs Sven-Erik Lundberg
och Anette Tillbom.

§6

Val av revisorer
Mötet antog valberedningens förslag att till ny revisor utse Lars-Erik Gerdin
samt att till medlemsrevisor omvälja Jonas Karlsson.

§7

Verksamhetsberättelse och bokslut
Det påpekades att det inte finns några uppgifter om antalet medlemmar i
verksamhetsberättelsen. Stefan Kilman upplyste om att det f n är 2137 st.
Spikkastarna undrade om beslutet att avvakta utbetalning av prispengar i
Superligan, och Jorma förklarade att det beror på StDF:s för tillfället dåliga
likviditet. Detta i sin tur beror bl a på att SDF inte har betalat det senaste
numret av Dart News.
Nu vidtog diverse diskussioner om arvoden, prispengar och Dart News
varefter resultat- och balansräkningarna fastställdes och lades till
handlingarna.

§8

Revisionsberättelsen
Revisorn Håkan Kasterman uppläste revisionsberättelsen där han yrkade på
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Dock med en

vädjan till styrelsen att strama åt ekonomin under kommande verksamhetsår
för att i möjligaste mån undvika underskott.
§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Fastställande av medlemsavgift
Jorma föredrog styrelsens förslag, som innebär en höjning av
medlemsavgiften till 500:- (nuvarande avgift är 450:-). Han motiverade
förslaget med att StDF har haft ökande kostnader och att avgiften har varit
oförändrad i närmare 10 år. Dessutom lutar det åt att SDF kommer att höja
avgifterna i år.
Rolle Lenngren föreslog att om inte SDF höjer avgifterna så skall 10:- av
StDF:s höjning gå direkt till juniorverksamheten.
Mötet gick till beslut och beslutade enhälligt om en höjning av avgifterna till
500:- per medlem. Man antog också Rolles förslag.

§ 11

Fastställande av styrelsearvoden
Jorma föredrog styrelsens förslag om en sänkning av arvodena till 250.000:från nuvarande 275.000:- Detta eftersom StDF:s ekonomi är ganska ansträngd
f n. Mötet antog förslaget.

§ 12

Behandling av motioner
Motioner till SDF:s årsmöte; mötet beslutade att uppdra till dem som skall
representera StDF vid SDF:s årsmöte att behandla dessa.
Motioner till StDF:s årsmöte; det har inkommit 6 st motioner. 3 av dessa var
inte undertecknade (har levererats via e-mail), men mötet ansåg att det var
OK att behandla även dessa.
Motion 1 (ej undertecknad): om ändring av § 3:2 i bestämmelserna för
seriespel. Styrelsen yrkade avslag och mötet höll med.
Motion 2 (ej undertecknad): om slutspel för seriesegrarna. Styrelsen yrkade
avslag och även mötet gjorde tummen ner. Avslag således.
Motion 3 (ej undertecknad): om ändring av § 3:1 i bestämmelserna för
seriespel. Styrelsen yrkade avslag och mötet gick på styrelsens linje.
Motion 4 a) (Faster Annas): om ändring av spelform i div 4. Nuvarande
spelform tillkom främst för att matcherna inte skulle ta så lång tid. Meningen
är att man ska slippa ”vänta in” matcher, man kan börja en ny så snart en är
färdigspelad. Styrelsen yrkade därför på avslag för motionen och mötet höll
med.
Motion 4 b) (Faster Annas): om reglerna för kvalspel. Styrelsen yrkade
avslag. Diskussion följde om det rättvisa i att serietvåan måste kvala om
vinnarna inte kan/vill gå upp. Mötet beslöt att gå på styrelsens linje och
avslog motionen.
Motion 5 (WM-Darta): om ändring av speldag för division 2 från måndag till
onsdag. Styrelsen yrkade avslag, men poängterade att en enkät har skickats
ut till lagledarna i div 2. Diskussion vidtog om det lämpliga i att spela på
onsdagar. Mötet beslutade att SK ska se över frågan och skicka ut en ny
enkät till samtliga klubbar inom StDF.

§ 13

Budgetförslaget
Jorma föredrog styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
Budgeten är baserad på en höjd medlemsavgift (även till SDF).
Sven-Erik Lundberg undrade om man inte kan ha fasta prispengar i SL, och
var dessa är budgeterade. Stefan Kilman förklarade att prispengarna inte är
fasta utan avgörs från år till år, i år får vinnaren i SL 8000:-, tvåan får 4000:-.
På damsidan är motsvarande belopp 6000:- resp 3000:-. Rolle Lenngren
undrade om kostnader och intäkter för Dart News är separerade från övriga
poster, vilket de är.
Därefter fastställdes budgeten.

§ 14

Val av förbundsstyrelse
Valbara poster: Vice ordförande (3 år)
Ordinarie ledamot (3 år)
4 st suppleanter
Kjell Bjureholm redogjorde för valberedningens förslag;
Vice ordf: Careen True
Ord ledamot: Håkan Kasterman
Suppleanter i den ordning de inträder:
1. Micke Blom
2. Ingela Rottbers
3. Roffe Rosenvik
4. Janne Normén el Viveka Träff el Anja Löwenborg
Det inkom även ett alternativt förslag till posten som vice ordf, nämligen
Ingela Rottbers.
Mötet gick till omröstning och beslutade med acklamation att till vice
ordförande välja Careen True, till ordinarie ledamot välja Håkan Kasterman
samt att till suppleanter välja Micke Blom, Ingela Rottbers, Roffe Rosenvik
och Janne Normén. Styrelsen beslutar om suppleanternas rangordning vid
det konstituerande mötet.

§ 15

Val av 7 st ombud till SDF:s årsmöte
Kjell Bjureholm redovisade valberedningens förslag:
Ordinarie
Jorma Hogeborn
Kjell Bjureholm
Sven-Erik Lundberg
Janne Normén
Rolle Lenngren
Anette Tillbom
Richard Hagel

Ersättare (utan inbördes ordning)
Tom Nilsson
Micke Blom
Carina Sulkanen
Viveka Träff
Veikko Holmqvist
Håkan Kasterman
Douglas Melander
Ingela Rottbers
Roffe Rosenvik
Eilert Lignell

Mötet beslutade att anta valberedningens förslag med ändringen att Richard
Hagel och Micke Blom byter plats.

§ 16

§ 17

Val av valberedning
Till ny valberedning utsågs:
Kjell Bjureholm (omval)
Viveka Träff (omval)
Nisse Nilsson (nyval)
Carina Sulkanen (nyval)
Sven-Erik Odén (nyval)

sammankallande

Mötets avslutande
Jorma tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet
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