StDF 2010-05-27

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i
Stockholms Dartförbund
2010-05-27

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Jorma Hogeborn hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade
mötet för öppnat.

§ 2.

Mötets behöriga kallelse
Mötet befanns vara behörigt kallat.

§ 3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 4.

Val av mötespresidium
Till mötesordförande utsågs Jorma Hogeborn och till protokollförare utsågs Rolf
Rosenvik.
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Björn Flood samt Mats Appelqvist.

§ 5.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 107 röster fördelade på 22 klubbar.

§ 6.

Verksamhetsberättelse och bokslut
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och kassören Bosse Kilman för
bokslutet.
Därefter lades verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna.

§ 7.

Revisionsberättelse
Ordföranden läste upp revisorns Nils Scherman revisionsberättelse som föreslår
ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga verksamhetsåret, varpå den lades till
handlingarna.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009-2010
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.

Behandling av motioner (se bilaga)
Motion 1 (Jonathan Bexelius): Mötet beslöt att hänskjuta motionen till SK för beslut.
Motion 2 (Careen True & Angeli Holmberg): Mötet biföll motionen.

§ 10.

Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade anta Richard Hagels förslag om en höjning av medlemsavgiften med
10:- till 590:- (300:- till StDF och 290:- till SvDF).
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§ 11.

Fastställande av styrelsearvoden
Styrelsens förslag till oförändrade styrelsearvoden för det kommande verksamhetsåret
antogs av mötet.

§ 12.

Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Jorma Hogeborn presenterade styrelsens förslag till budget för kommande
verksamhetsår. Mötet beslutade om en höjning av juniorbudgeten med 15 000 kr
finansierad av höjningen av medlemsavgiften. Därefter faställdes budgeten.

§ 13.

Val av förbundsstyrelse
Vakanta poster:
Kassör (3 år).
1 st ordinarie ledamot (3 år).
1 st ordinarie ledamot (1 år, fyllnadsval)
4 st suppleanter (1 år).
Till kassör valdes Therese Jansson.
Till ordinarie ledamot valdes Stefan Kilman (omval).
Till ordinarie ledamot (1 år, fyllnadsval) valdes Denny Sigfalk.
Till suppleanter valdes (i ordning): Robert Goth (99 röster), Patrik Tedenbäck (81 röster),
Veikko Holmqvist (omval, 80 röster) samt Pernilla Brodin (omval, 78 röster).
Nominerad var också Tina Laine (73 röster).

§ 14.

Val av revisorer
Till revisor för en period om 1 år valdes Frida Dahlqvist under förutsättning att hon får
godkännande av sin arbetsgivare. Annars väljs revisor på ett kommande extra årsmöte.
Till medlemsrevisor valdes Annica Bernergård.

§ 15.

Val av ombud samt ersättare till SvDF:s årsmöte (12-13 juni i Stockholm)
Följande utsågs (i ordning) till att representera StDF vid SvDF:s årsmöte i Stockholm
12/6 2010:
Jorma Hogeborn
Esse Wegefors
Denny Sigfalk
Veikko Holmqvist
Joanna Lukasiak
Tina Laine
Till reserver utsågs (i ordning):
Christian Andersson
Veine Hagen
Richard Hagel

§ 16.

Val av valberedning
Till valberedningen under kommande verksamhetsår omvaldes:
Cayen de Klonia (sammankallande) och
Anders Staverfeldt
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§ 17.

Mötet avslutas
Jorma tackade de avgående styrelsefunktionärerna för ett gott jobb och då särskilt Bosse
Kilman samt alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:

Röstlängd
Revisionsberättelse
Motioner
Fullmakter

Vid protokollet:

Justeras:

Rolf Rosenvik

Björn Flood

Justeras:

Mats Appelqvist

3

