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Protokoll
Fört vid ordinarie årsmöte med Stockholms Dartförbund
2004-05-27
Plats: Mini dart & Barevent
Bilagor: Brev från revisorn
Motioner
Röstlängd

§ 1. Mötet öppnas
StDF:s ordförande Jorma Hogeborn hälsade klubbarnas ombud välkomna
och förklarade årsmötet öppnat.
Föredragningslistan gicks igenom och fastställdes.
§ 2. Val av mötespresidium
Årsmötet valde Håkan Kasterman 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 Richard Hagel.
§ 3. Fastställande av röstlängd
Klubbarnas ombud prickades av på röstlängden
30 klubbar med 165 röster befanns närvarande och röstlängden fastställdes.
§ 4. Verksamhetsberättelse och bokslut för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen har varit utskickad. Jorma Hogeborn läste upp
densamma.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
Bokslutet med resultat- och balansräkning gicks igenom. Årsmötet
beslutade att lägga bokslutet till handlingarna och balansera årets skuld
kronor 53 061,09 i ny räkning.
§ 5. Revisionsberättelse
Ett brev från revisor Lars-Erik Gerdin har inkommit. Se bilaga 1. Han har
p.g.a. flytt ej kunnat revidera bokslutet och förslår årsmötet att få tid att
senast den 15/8 göra detta. Samt att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet
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under förutsättning att revisorn inte har någon allvarlig kritik av dess arbete
och underlag som förevisas.
Medlemsrevisorn Jonas Karlsson har inte skrivit någon revisionsrapport men
hade ingenting att erinra om styrelsens arbete förutom ett önskemål att få
styrelseprotokollen löpande.
§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret under förutsättning att ingen allvarlig kritik
framkommer i revisionsberättelsen, denna skall skickas till samtliga klubbar
när den är klar.
§ 7. Val av Förbundsstyrelse
Ledamöter med kvarstående mandattid:
Jorma Hogeborn

Ordförande

till 2005

Careen True

Vice ordförande

till 2006

Håkan Kasterman

Ledamot

till 2006

Bosse Kilman

Kassör

Omval för 3 år till 2007

Stefan Kilman

Ledamot

Omval för 3 år till 2007

Esse Wegefors

Ledamot

Omval för 2 år till 2006

Janne Normén
2006

Ledamot

Fyllnadsval för 2 år till

Suppleant för en tid av 1 år

Rolf Rosenvik

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Mikael Blom

Omval

Suppleant för en tid av 1 år

Viveka träff

Nyval

Suppleant för en tid av 1 år

Åke Holm

Nyval

Till revisor för en tid av 1 år

Carina Edström

Nyval

Medlemsrevisor för en tid av 1 år

Anette Tillbom

Nyval

Följande val genomfördes:

§ 8. Val av Revisorer

§ 9. Behandling av inkomna motioner
Motioner till SDF´s årsmöte; mötet beslutade att uppdra till dem som skall
representera StDF att behandla dessa.
Motionerna till StDF´s årsmöte; det har inkommit 15 st, dessa behandlades
och beslut fattades enligt följande:
1.

Från OBDT
Dart News minskning i antal per år.
Motionen drogs tillbaka.
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2.

Från Spikkastarna
Beslut som säger att div.2 öppna skall byta speldag från måndag till
onsdag.

Förslag

Styrelsen lämnar till årsmötet att besluta.

Beslut

Årsmötet beslutade att bordlägga frågan.

3.

Från Faster Annas DC
Spel i Div 4 öppna serien som det görs i Dam serien

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Motionen drogs tillbaka.

4.

Från Faster Annas DC
Blockspel i Div 4

Förslag

Styrelsen förslog mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

5.

Bramglaj RC
Byte av klubb

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

6.

Bramglaj RC
Slutspel för Div 1 - 4 och Div 1K – 2K

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att hänskjuta frågan till SK för beslut.

Beslut

Årsmötet beslutade att bifalla motionen varefter votering begärdes
med följande utfall:
84 röster för att bifalla motionen.
81 röster för att avslå motionen.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

7.

OBDT
Ändring av stadgar, paragraf 8:5 punkt gällande motion

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka bifall.

Beslut

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

8.

OBDT
Tävlingsbestämmelser § 9 Licenskrav sänkning av junioravgift till 25%
Motionen drogs tillbaka.

4
9.

OBDT
Seriereglerna 6:8 Klädsel

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

10.

OBDT
Antal GP-tävlingar

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag eftersom detta redan är genomfört
inför nästa säsong.

Beslut

OBDT drog tillbaka motionen.

11.

Faster Anna DC
Div 2 öppna, fortsatt speldag måndag

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutar att bordlägga motionen med hänvisning till övriga motioner
med i stort sett samma innehåll.
Reservationen från MAD (Jonas Karlsson).

12.

Bramglaj DC
Speldag och Speltid

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutar att avslå motionen.

13.

OBDT
Speldagar Öppna serien, div. 2 samt övriga

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutar att ta upp den bordlagda motionen från Faster Annas DC
nr 11 (Div 2 öppna, fortsatt speldag måndag) och bifalla den.

14.

OBDT
Damserien, kvarstående av egen speldag
OBDT drar tillbaks motionen.

15.

Bramglaj DC
Ändring av regel 3:2 i StDF´s seriebestämmelser, byte av lag

Förslag

Styrelsen föreslår mötet att yrka avslag.

Beslut

Årsmötet beslutar att avslå motionen.

§ 10. Fastställande av medlemsavgifter
Föreslogs och beslutades att medlemsavgifterna för det kommande
verksamhetsåret skall vara oförändrade med reservationen: Om avgiften till
SDF höjs måste StDF´s medlemsavgift justeras till samma nivå.
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§ 11. Fastställande av styrelsearvoden
Föreslogs och beslutades att styrelsearvodena för
verksamhetsåret skall vara oförändrade: kronor 250 000.

det

kommande

§ 12. Förslag till Budget för kommande verksamhetsår
Föreliggande förslag till budget för verksamhetsåret 2002/2003 beslutades
med ett tillägg från Peter Wahlsten att styrelsen skall titta över fördelningen
av prispengar i de olika serierna.
§ 13. Val av 7 st. ombud till SDF: s årsmöte
Årsmötet valde följande att representera StDF vid SDF´s årsmöte i Uppsala:
Jorma Hogeborn
Careen True
Janne Normén
Carina Sulkanen
Sven Odén
Björn Flood
Peter Wahlsten
Som reserver, utan inbördes ordning, valdes följande:
Douglas Melander
Stefan Kilman
Anette Tillbom
Carina Edström
Eilert Lignell
Micke Blom
Rolf Rosenvik
Lollo Löf
§ 14. Val av valberedning
Valberedningens mandatperiod är 1 år
Jonas Karlsson (sammankallande)
Carina Sulkanen
Sven Andersson
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§ 14½. Årets Dartprofil
Styrelsen föreslog att till årets dartprofil(er) välja Peter Wahlsten och Rickard
Hagel med följande motivering:
För sitt uppoffrande, skickliga och trevliga sätt att arrangera darttävlingar.
§ 15. Mötet avslutas
Håkan tackade klubbarna och deras ombud för visat intresse och förklarade
årsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Ingela Rottbers
Justeras:
Kjell Bjureholm

Richard Hagel

