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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i  
Stockholms Dartförbund 

 
2008-05-29 

 
 

 
§ 1. Mötets öppnande 

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

 
§ 2. Val av mötespresidium 

Till mötesordförande utsågs Jorma Hogeborn och till protokollförare utsågs Håkan 
Kasterman. 
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Ingela Rottbers samt Magnus Karlsson. 

 
§ 3. Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställdes till 114 röster fördelade på 18 klubbar. 
 

§ 4. Verksamhetsberättelse och bokslut 
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och bokslutet. Lite diskussion om 
marknadsföringsgruppen uppstod varefter verksamhetsberättelsen lades till 
handlingarna.  
Vad gäller bokslutet uppdagades att balansräkningen inte stämde, och kunde därför 
inte godkännas av mötet. Dock beslutades att bokslut och revisionsberättelse godkänns 
när den nya revisorn har godkänt balansräkningen och att den därefter publiceras på 
hemsidan. Detta skall ske inom tre månader. 

 
§ 5. Revisionsberättelser 

Ordföranden läste upp revisorns Kajsa Dackman revisionsberättelse. Se vidare § 4. 
Medlemsrevisorns Jakob Nilsson revisionsberättelse upplästes likaså och lades därefter 
till handlingarna. 

 
§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Under förutsättning att bokslutet godkänns enligt § 4 beviljade mötet styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
§ 7. Behandling av motioner (se bilaga) 

 Motion 1 (Careen True): Motionen drogs tillbaka av motionsställaren. 
 Motion 2 (Careen True): Mötet avslog motionen. 
 Motion 3 (Pontus Plaahn): Efter votering och röstsiffrorna 72-42 hänsköts frågan till SK. 
 Motion 4 (Jonas Karlsson-Dackman): Mötet avslog motionen. 
 Motion 5 (Nils Scherman): Motionen drogs tillbaka av motionsställaren. 

Motion 6 (Nils Scherman): Mötet biföll motionen. 
Motion 7 (Peter Wahlsten): Mötet avslog motionen, men styrelsen skall arbeta fram en ny 
utformning av ”Tyck Till”. 
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§ 8. Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (med reservation för en ev höjning av 
avgiften till SDF) antogs av mötet. 

 
§ 9. Fastställande av styrelsearvoden 

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

 
§ 10. Förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Jorma Hogeborn presenterade styrelsens förslag till budget för kommande 
verksamhetsår. Mötet beslutade om en höjning av juniorbudgeten med 5 000 kr, samt en 
särskild budgetpost om 10 000 kr betitlad ”Medlemsrekrytering”. Därefter fastställdes 
budgeten. 

 
§ 11. Val av förbundsstyrelse 

 Vakanta poster: 
 Ordförande (3 år). 

1 st ordinarie ledamot (1 år, fyllnadsval) 
4 st suppleanter (1 år). 

   
 Till ordförande valdes Jorma Hogeborn (omval). 

Till ordinarie ledamot (1 år, fyllnadsval) valdes Ola Holmberg. 
Till suppleanter valdes: Tony Edström, Sebastian Hagelin, Veikko Holmqvist samt 
Janne Normén. 

   
§ 12. Val av revisorer                                                                         

Till revisor för en period om 1 år valdes med röstsiffrorna 89-25 Nils Scherman 
(nominerad var även Kajsa Dackman) och till medlemsrevisor för en period om 1 år 
valdes Jacob Nilsson. 

 
§ 13. Val av 7 st ombud till SDF's årsmöte (6-7 juni i Uppsala) 

Följande utsågs till att representera StDF vid SDF:s årsmöte i Uppsala 6 juni 2008: 
  

Careen True 
Denny Sigfalk 
Joanna Lukasiak 

 Carina Edström 
 Janne Normén 
 Janne Johansson 
 Ola Holmberg 
 
 Till reserver utsågs (i ordning): 
 Anders Stafverfeldt 
 Åke Holm 
 Willy Sarnes 
 Tina Laine 
 Mats Lundroth 
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§ 14. Val av valberedning 
 Valberedningen under kommande verksamhetsår utgörs av: 
 Jonas Karlsson-Dackman (sammankallande) 

Carina Edström 
 
 

§ 15. Mötet avslutas 
Jorma tackade de avgående styrelsefunktionärerna för ett gott jobb samt alla 
närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
 
Bilagor: Röstlängd 
  Revisionsberättelser 
  Motioner 
  Fullmakter  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:      Ordförande: 
 
 
 
Håkan Kasterman      Jorma Hogeborn 
 
 
 
 
 
 
Justeras:       Justeras: 
 
 
 
Magnus Karlsson      Ingela Rottbers 
 


