Protokollfrin SvDF:sStyrelsemdte
Nr 3 den26:enovember2010
Plats:ScandicBrommaStockholm

Niirvarande
Careen
True(CT),Leif Karlsson(LK), AnneGustafsson
(AG),OlaHolmberg(OH),Camilla
(CR),Nils-ErikEkman(NEK)
Rehnlund
ochStefanKilman(StK).
Frinvarande:
Fiirkortningar: Fcirbundsstyrelsen
(FS)Tavfingskommittdn
(TK) Seriekommitt6n
(SK)
Juniorkommittdn
(JK) Fdrbundskapten
(FK) Arbetsutskott(AU) Internationellrepresentant
(IR)
$ 1 Miitets iippnande
CareenTrue(CT) hiilsadestyrelsenviilkomnaoch ftirklaradem<itetftir <ippnat.
$ 2 Faststiillande av dagordning
Dagordningen
fastst?illdes
i befintligt skick.

$ 3 Kassiirenrapporterar
Anne Gustafsson(AG)informerade att hon inte fitt betalt frin ett lag i Norrserien samt ett lag i
Riksserien.Leif Karlsson(LK) informerade att vid ordftirandemritetsom h6lls i sambandmed
RF:s Idrottsforumet si fick vi kiinnedom 6retsbidrag frin RF som blir 500 000 kronor niista ar.

S 5 TK rapporterar
Camilla Rehnlund(CR) informerade att lottningen till SSDC closed kom till henneskiinnedom 3
dagarefter tiivlingen, detta miste bli biittre till niista 6r. Rankingtabelleniir uppdaterad.
Camilla(CR) lyfte frigan om rankingpoiing och ftireslog att vi skallfiirscikalyfta dennafriga
under helgensdistriktskonferens.Fcirslagetfran Camilla(CR) iir att vi inte skall ha 2 rakniigar
utan endastanviinda flytande poting. Styrelsenhar fbtt ftirfrigan om st6d till de som arrangerade
6retsSWOP, styrelsenavslog dennabegiiranmed h?invisningtill att den ekonomiska
redovisningenvar mycket bristfiillig. Styrelsenkommer iiven att lyfta en diskussion om
ttivlingsbestiimmelsernaunder helgensm6te.

S 6 SK rapporterar
StefanKihlman(StK) informeradeatt ftjrstasammandraget
var genomft)rtoch att det andra
sammandraget
kommeratt hillas i Alvsj<i.Niir det sedangiiller Norrseriensi var inte alla
protokollinskickadetill SK ?innu.

S 7 JK rapporterar
Ola Holmberg (OH) informerade att han kommer att kommer att siitta samman en JK grupp
med2 personerutdver honom sjiilv. Annars var det inte nigot nytt att informera fren JK.

I

S 8 FK/IR Rapporterar
CareenTrue(CT) informerade fran EM i Turkiet och en erfarenhetfran detta iir att vi ftir att
kunna utvecklas som landslag behdver vi ta hjalp fran Bosdn. Leif Karlsson(LK) och Camilla
Rehnlund(CR)rapporteradefrin m<itetmed WDF i England. Det viktigaste frin detta m<itet
var ftiljande: Ntir inbetalningar till WDF skall gdrasmiste man skicka information till Sabine
Shanahansom iir kassdr fiir att hon skall fb information om vad ins[ttningen giiller. Detta
beror pi att banken i USA som WDF anviinderinte liimnar ut information om vem och vad
som insiittningen giiller. Vidare si har GAISF som WDF tillhdr bytt namn till
SPORTACCORD. Under iret har tre dopingkontroller gjorts i WDF,s regi, ingen av dessa
fick nigot positivt resultat. Det som har lagts till WADA,s antidopingslistaav WDF tir
betablockerare.Information liimnadesav Irland om VM 2011.

$ 9 DartNews
CareenTrue(CT) informerade att dubbelnumretav Dart News var liimnat till tryckeriet.
Aven niista nummer av DN kommer att producerasav Careen(CT)och Stefan Kilman(StK).

$ 11 ldrottOnline
CareenTrue(CT)informeradeatt hon ochTina Laine(TL)niirvaradepi RF,sIT dag.

$12RF
Vi har ffitt inbjudantill mdtemedRF om landslagsstcidet,
styrelsenbesldtatt Leif
karlsson(LK)skullelorsdkabokain datumftir dettam<ltei sambandmedvir RF dialog.

$ 13 Skrivelser
Det har inkommitftirfrigan till ftirbundetatt ffi tillsiint pins fran personersomsamlarpi sidana.
Di vi intetidigarehar ffitt sidanaftirfrigningarbeslcitstyrelsenatt vi kan skickatill de som
frigar efter sidana.

$ 14 Ovriga frigor
Det fanns inga dvriga frigor.

$ 15 Niista miite

Det beslOtsatt nlistamdtekommeratt skei januariochdi river2 dagar.F<irslagom datum
kommeratt skickasut till styrelsen.

S 16 Mittets avslutande
Careentackadefiir visat intresseoch ftirklarade mdtet ftir avslutat.
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