
 

Västsvenska Dartförbundets årsmöte 
20230226 

Närvarande: Monica Spännar(Ordf.), Sussi Lilja(Sekr.), Hasse Otter(TK/SK), Thomas Nestling(LM) 
 Eva Niklasson (Suppl.), Camilla Rehnlund(SvDF,) Ulrika Hellström Olsson(Valb.), Rickard Lönberg, 
Beatrice Svedjekrans, Jens Patrik Sjögren, Birgitta Kopka, Kia Hildingson(Medlemsrevisor), Solveig 
Drottz, Emelie Kjellberg, Lea Bokdalen, Kent Olsson, Petra Göbel, Linda Skånberg, Kim Eriksson, 
Lennart Johansson och Eva Johansson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Monica Spännar förklarade årsmötet som öppnat. 

2. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade att 26+Madhouse får 1 röst trots att de enligt röstlängden inte har 
någon röst. (Lennart Johansson) 
Bollebygd Dartklubb 2 röster (Rickard Lönberg, Beatrice Svedjekrans) 
Sola Dart Club 2 röster (Jens Patrik Sjögren) 
Doris Dartclub 2 röster (Birgitta Kopka, Kia Hildingsson, Solveig Drottz) 
Joker 3 röster (Kent Olsson) 
Kungsbacka Dartklubb 3 röster (Emelie Kjellgren, Lea Bokdalen) 
Dartmoor 2 röster (Petra Göbel, Linda Skånberg, Kim Eriksson) 
West Coast Dart Club 2 röster (Eva Johansson) 
Röstlängden fastställdes till 17 röster. 

3. Val av ordförande för mötet 
Camilla Rehnlund 

4. Val av mötets sekreterare 
Sussi Lilja 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Lea Bokdalen och Kent Olsson 

6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med ändring att 5. Upprop av ombud flyttades till 2. 

7. Fråga om mötets behörighet 
Mötet fann årsmötet behörigt utlyst med mejl till föreningarna samt på hemsidan. 

8. Verksamhetsberättelse 
Camilla läste i stora drag upp verksamhetsberättelsen.  Bilaga 1 

9. Förvaltningsberättelse 
Camilla läste upp förvaltningsberättelsen, med reservation.   Bilaga 2 
Kassören haft tillgång till flera konton men VDF har ju bara ett konto och från det 
kontot fört överpengar till ett privat konto. 
Kassören är nu blockerad från banken och är polisanmäld.  
Ärendet är pågående, grovt bokföringsbrott och förskingring 
Camilla läser även upp en skrivelse med erkännande från kassören som skickat via 
mejl till en ledamot i VDF. 

10. Revisorns rapport 
Camilla läster upp revisorns rapport, som rekommenderade att inte ge styrelsen 
ansvarsfrihet.  

11. Medlemsrevisorns rapport 
Kia Hildingson berättade att hon tyckte nya hemsidan är bra. 



 

Hon uppskattade även att tävlingsreglerna lagts ut på rankingtävlingarna. 
Hon har fått styrelseprotokollen där hon noterade att det uttryckts en oro över att 
ordförande inte fått tillgång till banken. 
Hon tycker att styrelsen borde fundera på ett koncept för nya medlemmar. 
Petra Göbel ville att Gbg sidans kontaktuppgifter läggs mer synligt. 
(Mobilnummer behöver godkännas innan de läggs ut pga. GDPR) 

12. Ekonomisk rapport Bilaga 3 och 4 
Avslag. 
Hittills har det kommit fram att kassören tecknat konto hos ICA Maxi online för VDF, 
här är det obetalda fakturor där kassören handlat för eget bruk tex. blöjor och 
barnmat m.m. Samtal pågår med ICA, om inte kassören betalar omgående kommer 
det att göras försök att skulden flyttas över till kassören. 

13. Ansvarsfrihet för gamla styrelsen 
Mötet beslutade att inte ge ansvarsfrihet till styrelsen, vilket betyder att hela gamla 
styrelsen avsätts med omedelbar verkan men de skall stå till nya styrelsen förfogande 
det kommande året för att reda ut vad som skett. Om inga oegentligheter hittas så 
kan de då bli ansvarsbefriande. 
Den nya styrelsen kan aldrig bli ekonomiskt ansvariga för tidigare styrelsens beslut 
och kassörens hantering. 
Skulden ska regleras efter att ny bokföring är gjord och att samtliga fakturor 
lokaliserats. VDF tar kontakt med tidigare kassör och informerar om dennes skuld och 
återbetalningsplan och eventuella följder. Det pågår en utredning av SvDF`s 
disciplinnämnd. 

14. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för 
innevarande/kommande verksamhetsår. 

 
A. Verksamhetsplan Bilaga 5 

Ny verksamhetsplan behöver uppsättas av den nya styrelsen inom 2–3 månader 
B. Styrelsens förslag/ Motion 

Angående att bokslut/årsmöte hamnar mitt i säsongen.  
Motionens dras tillbaka, Camilla rekommenderar tvärt om att årsmötes ska hållas 
inom 45 dagar istället för de 60 som det står i stadgarna nu. 

C. Budget Bilaga 6 
Ny budget behöver upprättas av den nya styrelsen inom 2–3 månader. 

D. Inkomna motioner/motioner från VDF 
Motion 1 Jens Patrik Sjögren Sola, angående fastranking 
Efter omröstning beslutades det med 8 röster mot 7 och 2 nedlagda att VDF 
skulle fortsätta med löpande ranking 
Motion 2 Jens Patrik Sjögren Sola, angående ny licens. 
Bifall såvida att VDF´s del efterskänks om man löser ny licens eller inte varit 
licensierad på 2 säsonger. (Kungsbacka reserverade sig mot beslutet) 
Motion 3 Jens Patrik Sjögren Sola angående Ekonomisk rapportering till 
föreningarna. 
Bifall. Ekonomisk rapport till föreningarna efter varje styrelsemöte samt 
balans och resultatrapport varje kvartal. 
 

15. Val av ny styrelse 
 



 

A. Ordförande 1år  
Jens Patrik Sjögren Sola 

B. Kassör 1 år (Fyllnadsval)  
Lennart Johansson 26+Madhouse  

C. 1st sekreterare 2 år 
Lea Bokdalen Kungsbacka 

D. 1st ledamot 1 år (Fyllnadsval) 
Hasse Otter Joker 

E. 2st ledamöter 1 år. 
Vakanta 

F. 1st Ledamot 2 år  
Beatrice Svedjekrans Bollebygd 

G. 2st suppleanter 1 år   
Eva Johansson West Coast och Petra Göbel Dartmoor 

16. Val av ekonomisk revisor 1 år  
Sibyl Lindgren SvDF 

17. Val av medlemsrevisor 1 år  
Kia Hildingson  Doris      

18. Val av valberedning  
 

A. Ordförande valberedningen 1 år  
Evis Furuskog tom. det extra årsmötet.   

B. Ledamot valberedningen 1 år 
Ulrika Hellström Olsson tom. det extraårsmötet. 

19. Hedersmedlemmar 
Kriterier för hedersmedlem tas fram till årsmötet 2024. 

20. Fastställande av avgifter (förening, licens, arvoden och övergångar) 
Hela gamla styrelsen avstår sitt arvode för 2022 
Föreningsavgift 1000kr 
Juniorlicens endast till SvDF inget till VDF 
Licens VDF 310kr+ SvDF ännu inte fastställt. 
Nya licenser endast till SvDF inget till VDF 
Övergångar oförändrat 200kr. 

21. Beslut om firmatecknare för kommande säsong 
2 i förening Ordförande Jens Patrik Sjögren 19671111–XXXX och Kassör Lennart 
Johansson 19540411–XXXX 
 (Utdrag från polisens belastningsregister krävs för dessa poster) 

22. Tävlingar 
Många VDF sanktionerade tävlingar denna säsong. 
Att anordna DM kostar ingenting och VDF står för kostnaden för pokaler/medaljer 
eller diplom. 
Övriga sanktionerade tävlingar kostar 750kr att anordna endagars och 500kr  
för 2 dagars tävlingar. 

23. Övriga frågor 
Lösen till bokföringsprogrammet 
Hasse kontaktar Linda annars kontakta programmets ägare. 

24. Mötets avslutas 



 

Camilla lämnar över ordet till Monica som tackade för vår tid, önska den den nya 

styrelsen lycka till samt tackade Kungsbacka för lån av lokal och fika innan hon 

förklarade mötet som avslutat. 

   

 

 

 

 

Mötesordförande: 

                   _____________________________________________________________ 

Camilla Rehnlund 

 

 

 

Sekreterare: 

                    __________________________________________________________________ 

   Sussi Lilja 

 

 

Justerare: 

 

                ____________________________________________________________________ 

Kent Olsson 

 

 

 

Justerare: 

 _____________________________________________________________________ 

   Lea Bokdalen 


