StDF 2005-05-26

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i
Stockholms Dartförbund
2005-05-26

§ 1.

Mötet öppnas
Ordförande Jorma Hogeborn hälsade samtliga närvarande välkomna och
förklarade mötet för öppnat.

§ 2.

Val av mötespresidium
Till mötesordförande utsågs Jorma Hogeborn och till protokollförare utsågs
Håkan Kasterman.
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Richard Hagel samt Stefan Ågren.

§ 3.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 142 röster fördelade på 25 klubbar.

§ 4.

Verksamhetsberättelse och bokslut
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och bokslutet, som därefter
lades till handlingarna.

§ 5.

Revisionsberättelser
Jorma Hogeborn föredrog medlemsrevisorns rapport och revisor Carina Edström
läste upp sin revisionsberättelse. Dessa lades därefter till handlingarna.

§ 6.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7.

Val av förbundsstyrelse
Vakanta poster:
Ordförande (3 år).
Vice ordf (1 år, fyllnadsval).
1 ord ledamot (1 år, fyllnadsval).
4 st suppleanter (1 år).
Till ordförande (om)valdes Jorma Hogeborn.
Till vice ordf valdes Håkan Kasterman.
Till ord ledamot valdes Rolf Rosenvik.
Till suppleanter valdes (i ordning): Viveka Träff, Åke Holm, Björn Flood samt
Anette Tillbom.
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§ 8.

Val av revisorer
Till revisor för en period om 1 år (om)valdes Carina Edström och till
medlemsrevisor för en period om 1 år valdes Sven-Erik Lundberg.

§ 9.

Behandling av motioner
Motioner från Lasse Eriksson;
Motion 1: mötet avslog motionen.
Motion 2: mötet avslog motionen, dock skall SK göra en översyn av
poängberäkningen (outstanding player).
Motion 3: mötet avslog motionen.
Motion 4: mötet biföll motionen.
Motion 5: mötet avslog motionen, skickas till SK för behandling.
Motion 6: mötet biföll motionen.
Motion från Anders Borelid;
Mötet beslutade med 83 röster för och 59 emot att bifalla motionen.
Motion från Gorm Sörensen;
Motionsställaren drog tillbaka motionen.
Motioner från Håkan Wiik;
Motion 1: mötet avslog motionen.
Motion 2: mötet biföll motionen.
Motion 3: motionsställaren drog tillbaka motionen.
Motion från Sven Odén;
Mötet beslutade att avslå motionen.
Motioner till SDF:s årsmöte behandlas av den grupp som skall representera StDF
vid SDF:s årsmöte.

§ 10.

Fastställande av medlemsavgift
Styrelsens förslag om oförändrade avgifter antogs av mötet, under förutsättning
att avgifterna till SDF blir oförändrade (i det fall SDF höjer sina avgifter kommer
StDF att höja avgifterna med motsvarande belopp).

§ 11.

Fastställande av styrelsearvoden
Efter diverse debatterande fastställdes styrelsens förslag till styrelsearvoden för
det kommande verksamhetsåret.

§ 12.

Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Jorma Hogeborn presenterade styrelsens förslag till budget för kommande
verksamhetsår, som därefter fastställdes.

§ 13.

Val av 7 st ombud till SDF's årsmöte (11-12 juni i Uppsala)
Följande utsågs till att representera StDF vid SDF:s årsmöte i Uppsala 11-12 juni
2005:
Magnus Karlsson
Jorma Hogeborn
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Janne Normén
Björn Flood
Richard Hagel
Peter Wahlsten
Careen True
Till reserver utsågs:
Anders Lindh
Stefan Ågren
Carina Edström
Sven Odén
Åke Holm

§ 14.

Val av valberedning
Valberedningen under kommande verksamhetsår utgörs av:
Jonas Karlson-Dackman (sammankallande)
Veikko Holmqvist
Karin Andersson

§ 15.

Mötet avslutas
Jorma tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

Röstlängd
Revisionsberättelser
Motioner

Vid protokollet:

Justeras:

Håkan Kasterman

Richard Hagel

Justeras:

Stefan Ågren
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