Protokoll från SvDF:s Styrelsemöte Nr 6 den 10:e juni 2011
Plats: STOCKHOLMS Dartförbunds kansli

Närvarande
Careen True (CT), Leif Karlsson (LK), Anne Gustafsson (AG), Ola Holmberg (OH), Camilla
Rehnlund (CR), Nils-Erik Ekman(NEK) och Peter Ersson(PE)
Frånvarande: Stefan Kilman(StK).
Förkortningar: Förbundsstyrelsen (FS) Tävlingskommittén (TK) Seriekommittén (SK)
Juniorkommittén (JK) Förbundskapten (FK) Arbetsutskott (AU) Internationell representant (IR)

§ 1 Mötets öppnande
Careen True (CT) hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 3 Årsmötet
Här diskuterade styrelsen förslaget som Leif Karlsson(LK) tillsammans med Elin Johansson
(Jurist på RF) tagit fram rörande tolkning av § 17 och § 18 i förbundets stadgar rörande tvisten
mellan ombud och rösträtt. Styrelsen beslöt att lägga fram förslaget till årsmötet se bilaga 1.
När det sedan gäller tolkning av närvaroantal skulle Leif(LK) skriva ihop det som han föredrog
på mötet rörande förfarande av detta. se bilaga 2.
Styrelsen beslöt att hänskjuta till mötet om ändring av datum för årsmötet, anledningen till detta
är att få mer tid till bokslutet och revisionen. Som det är idag är det alldeles för kort tid för
revisorer och kassör att hinna få allt färdigt innan årsmötet. Förslag om ny månad för årsmöte blir
augusti och att övriga datum för årsmötet anpassas till detta.
Styrelsen beslöt även att lägga fram förslag till årsmötet om ändring i
§ 19 BESLUTSMÄSSIGHET SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT från 50% till
25%. Anledningen till detta är att vi kommer annars att få problem med att kunna genomföra
årsmöten. Därefter genom gicks dagordning med valen och valberedningens förslag.

§ 4 SWOP
Styrelsen kommer att informera på årsmötet om vilka åtagande som förbundet gjort i år rörande
SWOP.

§ 5 Överklagan på TK beslut
Svealand har gjort en överklagan till styrelsen på beslutet rörande varning av Pär Riihonen.
Förbundsstyrelsen stödjer TK-gruppens beslut med att ge Pär Riihonen en skriftlig varning för
sitt osportsliga beteende under SM. Styrelsen förstår till viss del Pär reaktion men kan inte
acceptera det sättet som Pär visar detta. Styrelsen vill även lägga till att om detta beteende visar
sig vid fler tillfällen efter denna varning så menar styrelsen att TK-gruppen kommer att behandla
detta kraftfullare.

§ 12 Elitstöd
Anne Gustafsson(AG) vill få klarhet från styrelsen hur Carina Ekberg och Maud Jansson skall få
använda de pengar som de fick i elitstöd efter förra VM från RF. Orsaken är att dessa pengar
skall utbetalas mot kvitto men att Maud Jansson har blivit av med några under sin flytt och att
Carina har valt att inte satsa på VM i år. Styrelsen beslöt att Leif Karlsson(LK) skall kontrollera
med Skattemyndigheten rörande Mauds kvitton och att Peter Ersson(PE) undersöker vad som
gäller för Carina. Och om det visar sig att Maud blir belastad med extra skatt för att förbundet har
brustit i informationen om kvittohantering så skall Maud kompenseras för detta.

§ 21 Nästa möte
Nästa möte blir det konstituerande efter årsmötet.

§ 22 Mötets avslutande
Careen True tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
2011-06-10

Justeras
2011-06-11

Leif Karlsson

Careen True

Bilaga 1

Svenska Dartförbundets styrelse har med hänvisning till § 8 Stadgetolkning i Svenska
Dartförbundets stadgar gjort följande förslag till tolkning rörande tolkningen av § 17
Ombud och § 18 Rösträtt i förbundets stadgar.
Val vid distriktens årsmöte.
Ombud till förbundsmötet kan vara utsedda på distriktens årsmöte och då delas rösterna från
de föreningar som var närvarande på årsmötet jämnt mellan dessa ombud.
Alternativt kan respektive förening ha namngivit det ombud som föreningen önskar företräder
föreningens röster och då tillfaller dessa föreningars röster de namngivna ombuden. Detta
skall styrkas med årsmötesprotokoll.
Val av föreningsombud (Ordförande).
Vidare kan ombud vara representanter för sin förening och då skall ombudet vara vald på
föreningens årsmöte eller inneha fullmakt från föreningens ordförande.
Fullmakt till ombud.
Ombud kan även representera en annan förening och då skall ombudet ha giltig fullmakt från
denna förening.

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att bifalla denna tolkning för att underlätta
genomförandet av årsmötet.

Bilaga 2

Svenska Dartförbundets styrelse har med hänvisning till § 8 Stadgetolkning i Svenska
Dartförbundets stadgar gjort följande förslag till tolkning rörande tolkningen av § 19
Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt i förbundets stadgar.
Med anledning av att detta är första året som de nya stadgarna tillämpas med att föreningarna
skall vara representanter på årsmöten och inte som tidigare personer utsedda på distriktens
årsmöte. Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet skall ta hänsyn till att organisatoriska
genomförandet inte har nått till alla föreningar, vilket gör att vi kanske får en procentsats som
ligger under 50% som står i dessa stadgar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför ett undantag från dessa 50%..
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att bifalla detta förslag för att underlätta genomförandet
av årsmötet.

