Protokoll fört vid distriktsmöte i
Stockholms Dartförbund
2011-05-26
§ 1.

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

§ 2.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 115 röster fördelade på 20 klubbar.

§ 3.

Fastställande av föredragningslista
Förslaget till föredragningslista fastställdes.

§ 4.

Mötets behöriga kallelse
Mötet befanns vara behörigt kallat.

§ 5.

Val av mötespresidium
Till mötesordförande utsågs Jorma Hogeborn och till protokollförare utsågs Håkan
Kasterman.
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Mats Appelqvist samt Håkan Jansson.

§ 6.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Ordföranden och kassören redogjorde för dessa varefter de lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse genomgicks och lades därefter till handlingarna. Här upptogs även
förslag till ändrat räkenskapsår, dock utan någon åtgärd.

§ 7.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Balans- resp resultaträkningarna fastställdes och årets resultat överföres i ny räkning.

§ 8.

Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.

Behandling av inkomna motioner och budgetförslag
Inga motioner har inkommit.
Jorma redogjorde för styrelsens förslag till budget varefter detta fastställdes.

§ 10. Fastställande av avgifter till StDF
Styrelsens förslag om oförändrade avgifter (förutsatt att inte SvDF höjer några avgifter)
antogs av mötet.
§ 11. Val av ordförande för en period av 3 år
Då valberedningen inte hade något förslag, meddelade Jorma Hogeborn att han kunde
tänka sig att ställa upp till omval. Detta gillades av mötet som valde Jorma enhälligt.
§ 12. Val av 1 st ordinarie styrelseledamot + 4 st suppleanter
Till ordinarie ledamot för en period av 3 år omvaldes Denny Sigfalk enhälligt.
Till suppleanter för en period av 1 år valdes följande:
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Pernilla Brodin (omval)
Cayen de Klonia (nyval)
Mats Appelqvist (nyval)
Patrik Tedenbäck (omval)
§ 13. Val av revisorer
Till revisor omvaldes Frida Dahlqvist
Till suppleant tillika medlemsrevisor valdes Careen True
§ 14. Firmateckning
Mötet beslutade att ordföranden (Jorma Hogeborn), vice ordföranden (Håkan Kasterman)
samt kassören (Therese Jansson) är firmatecknare för Stockholms dartförbund, två i
förening.
§ 15. Val av valberedning
Till valberedning utsågs:
Angeli Holmberg, NNDC (sammankallande)
Joanna Lukasiak, Bro DC
Janne Orest, Backens DC
§ 16. Val av ombud till SvDFs årsmöte
Mötet uppdrar åt de enskilda klubbarna att utse ombud till SvDFs årsmöte den 11 juni.
§ 17. Val av ombud till DF-mötet
Till ombud valdes Jorma Hogeborn och Håkan Kasterman.
§ 18. Val av ombud till SISU-D-möte
Till ombud valdes Jorma Hogeborn och Håkan Kasterman.
§ 19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för uppslutningen och avslutade mötet.
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