2012-06-07

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Stockholms Dartförbund
2012-06-07
§1

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Jorma Hogeborn hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet
för öppnat. Röstlängden fastställdes till 70 röster fördelade på 14 föreningar.

§2

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med den ändringen att punkterna 12 och 13 bytte plats.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet fann att mötet varit behörigt utlyst.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet utsågs Jorma Hogeborn.

§5

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet utsågs Håkan Kasterman.

§6

Val av två protokolljusterare och rösträknare
Utsågs Joanna Lukasiak och Viveka Träff.

§7

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Jorma redogjorde för verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redovisning) för det senaste
räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
c) Revisorernas berättelse
Revisorn Frida Dahlqvist redogjorde för revisionsberättelsen som därefter lades till
handlingarna.

§8

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Dessa fastställdes och lades till handlingarna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för StDF-styrelsens förvaltning
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för 2012-2013
Jorma redogjorde för verksamhetsplanen som antogs och därefter lades till handlingarna.
Motioner:
1) Inloggning på Tyck Till (Rickard Eirand); mötet avslog motionen.
2) Stadgeändring ang inlämnande av motioner (StDF styrelse); mötet biföll enhälligt
motionen.
3) Spelutrymme mm (Rickard Eirand); mötet beslutade att styrelsen (SK) ser över
motionen för vidtagande av eventuella åtgärder.
Budgeten för säsongen 2012-2013 fastställdes av mötet.
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§ 11 Fastställande av medlemsavgifter
Mötet antog styrelsens förslag om oförändrade avgifter för säsongen 2012-2013, förutsatt
att inte avgifterna till Svenska Dartförbundet ändras. Skulle så ske, ändras även StDFs
avgifter i motsvarande mån.
§ 12 Val av
a) tre styrelseledamöter för vardera tre år samt fyra styrelsesuppleanter för vardera ett
år;
Roffe Rosenvik (ordinarie, omval)
Gunilla Gillver (ordinarie, nyval)
Joanna Lukasiak (ordinarie, nyval)
Pernilla Brodin (suppleant, omval)
Cayen de Klonia (suppleant, omval)
Mats Appelqvist (suppleant, omval)
Janne Orest (suppleant, nyval)
§ 13 Val av vice ordförande för en period av tre år
Till vice ordförande valdes Roffe Rosenvik.
§ 14 Val av revisor och medlemsrevisor
Till revisor omvaldes Frida Dahlqvist och till medlemsrevisor omvaldes Careen True.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedningens ordförande valdes Anders Jacobsson. Ytterligare två ledamöter utses
av styrelsen.
§ 16 Val av ombud till SvDF-mötet
Jorma Hogeborn och Roffe Rosenvik.
§ 17 Val av ombud till DF-mötet och SISU-D-möte
Även här utsågs Jorma Hogeborn och Roffe Rosenvik.
§ 18 Mötets avslutande
Jorma Hogeborn tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
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