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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i  
Stockholms Dartförbund 

 
2009-05-28 

 
 

 
§ 1. Mötets öppnande 

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

 
§ 2. Mötets behöriga kallelse 
 Mötet befanns vara behörigt kallat. 

 
§ 3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med en ändring av § 15 (6 ombud skall väljas) 
 

§ 4. Val av mötespresidium 
Till mötesordförande utsågs Jorma Hogeborn och till protokollförare utsågs Håkan 
Kasterman. 
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Ola Holmberg samt Seved Rosén. 

 
§ 5. Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 153 röster fördelade på 26 klubbar. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse och bokslut 

Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och kassören Bosse Kilman för 
bokslutet. Vad gäller verksamhetsberättelsen kompletterade TK-ordföranden med 
uppgifterna om vinnarna av pentathlonkvalen (Oskar Lukasiak resp Pernilla Brodin). 
På en fråga angående en fjolårsmotion om ”Tyck Till” svarade styrelsen att man 
planerar att införa en sökfunktion men att man i övrigt anser att forumet fungerar bra. 
Vad gäller bokslutet konstaterades problem med balansräkningen även detta år. 
Problemen är av teknisk natur men innebär att mötet inte kan godkänna bokslutet. 
Dock beslutades att bokslut och revisionsberättelse godkänns när revisorn har godkänt 
balansräkningen och att den därefter publiceras på hemsidan. Detta skall ske inom tre 
månader. 

 
§ 7. Revisionsberättelser 

P g a det som sagts ovan har inte revisor Nils Scherman inkommit med någon 
revisionsberättelse. Jorma Hogeborn föredrog medlemsrevisorns Jacob Nilsson 
revisionsberättelse som därefter lades till handlingarna.  

 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2008-2009 

Under förutsättning att bokslutet godkänns enligt § 6 beviljade mötet styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§ 9. Behandling av motioner (se bilaga) 
Motion 1 (Patrik Tedenbäck): Mötet avslog motionen. 
Motion 2 (Rolle Lenngren): Mötet avslog motionen (röstsiffror 104-49). 
Motion 3 (Denny Sigfalk): Motionen drogs tillbaka av förslagsställaren. 
Motion 4 (Christian Andersson): Mötet avslog motionen. 
Motion 5 (Christian Andersson): Mötet avslog motionen (röstsiffror 115-37). 
Motion 6 (Careen True + Angeli Holmberg): Mötet avslog motionen. 
Motion 7 (Anders Lindh): Mötet antog motionen (röstsiffror 93-50). 
Motion 8 (Peter Wahlsten): Mötet avslog motionen. 
Motion 9 (PeO Edvinsson): Mötet avslog motionen. 
Motion 10 (Peter Skånberg): Mötet avslog motionen (röstsiffror 95-33), skickas till SK. 
Motion 11 (Peter Skånberg): Mötet avslog motionen. 
Motion 12 (Gorm Sörensen): Mötet avslog motionen (röstsiffror 83-63), skickas till TK. 

 
§ 10. Fastställande av medlemsavgift 

Mötet gick på styrelsens linje och beslutade om oförändrad medlemsavgift, med 
reservation för en eventuell höjning av avgiften till SDF. 

 
§ 11. Fastställande av styrelsearvoden 

Styrelsens förslag till oförändrade styrelsearvoden för det kommande verksamhetsåret 
bifölls av mötet.  

   
§ 12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår                                                                         

Jorma Hogeborn föredrog styrelsens förslag till budget som fastställdes av mötet och 
därefter lades till handlingarna. 

 
§ 13. Val av förbundsstyrelse 

Vakanta poster: 
 Vice ordförande (3 år). 

2 st ordinarie ledamöter (3 år). 
4 st suppleanter (1 år). 
 
Mötet kunde konstatera att valberedningen inte gjort sitt jobb, eftersom inget förslag 
därifrån förelåg. Dock kunde mötet ändå tillsätta de vakanta posterna enl följande; 
 
Till vice ordf valdes Håkan Kasterman. 
Till ordinarie ledamöter valdes Ola Holmberg och Roffe Rosenvik. 
Till suppleanter valdes (röstsiffror inom parentes): 
Pernilla Brodin (126) 
Veikko Holmqvist (125) 
Tina Laine (112) 
Sebastian Hagelin (90) 
Övriga: 
Cayen de Klonia (73) 
Peter Skånberg (61) 
 

§ 14. Val av revisorer 
Till revisor för en period om 1 år valdes Nils Scherman och till medlemsrevisor för en 
period om 1 år valdes Jacob Nilsson. 
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§ 15. Val av 6 st ombud till SDF's årsmöte (13 juni i Solna) 
Följande utsågs till att representera StDF vid SDF:s årsmöte: 
Denny Sigfalk 
Jorma Hogeborn 
Pernilla Brodin 
Håkan Jansson 
Joanna Lukasiak 
Tina Laine 
 

 Till reserver utsågs (i ordning): 
Rolle Lenngren 
Peter Lindell 
Carina Edström 
Uwe Müller 
Roffe Rosenvik 
Matte Lundroth 

 
§ 16. Val av valberedning 

 Valberedningen under kommande verksamhetsår utgörs av: 
 Cayen de Klonia (sammankallande) 
 Anders Stafverfeldt 
 
§ 17. Mötet avslutas 
 Jorma tackade samtliga närvarande för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
Bilagor: Röstlängd 
  Revisionsberättelser 
  Motioner 
  Fullmakter  
   
 
Vid protokollet:      Ordförande: 
 
 
 
Håkan Kasterman      Jorma Hogeborn 
 
 
 
 
 
 
Justeras:       Justeras: 
 
 
 
Ola Holmberg      Seved Rosén 
 


