
 

Sida 1 av 5 
 

Västsvenska Dartförbundets årsmöte 2016-06-19 

Närvarande från styrelsen: Nicklas Magnusson (ordf.), Marina Andersson (kassör), Ulrika 
Hellström (v. ordf.), Lea Bokdalen, Jeanette Sundvall, Eva Johansson. 
Frånvarande: Victoria Carvell (sekr.) 

 
1. Mötets öppnande 

Lea Bokdalen öppnar årsmötet 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Lea Bokdalen valdes till mötets ordförande 

 

3. Val av mötets sekreterare 

Ulrika Hellström valdes till mötets sekreterare 

 

4. Val av justerare tillika rösträknare 

Jens-Patrik Sjögren och Kent Olsson 

 

5. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 

Röstlängd 15 st. fördelat på 
 
Doris – 1 
GBDA - 2 
Joker - 2 
Karhu - 2 
Kungsbacka – 4 
West Coast - 4 

 

6. Fastställande av dagordning 

Utan ändring 

 

7. Fråga om mötets behörighet 

Bifall 

 

8. Verksamhetsberättelse 

Bilaga 1 

Bifall 

 

9. Förvaltningsberättelse 

Bilaga 2 

Bifall 
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10. Revisorns rapport 

Bilaga 3 

Bifall 

 

11. Medlemsrevisorns rapport 

Patrik Johansson meddelar att han funnit att det är en aktiv styrelse med högt 

närvaroantal, att tagna beslut har genomförts samt att tävlingar och Göteborgsserien 

har fungerat godkänt. De problem som uppstått har lösts på ett bra sätt. 

 

Att anmärka på är: Kalendern på VDFs hemsida försvann, Kontaktlista på GBG-serien 

kom ut för sent, VDFs styrelse bör inte sitta som valberedning. 

 

Att kalendern raderas ligger på IOL, inget styrelsen har kunnat åtgärda själva. 

Kommande kontaktlista skall läggas ut så snart det går. Ny valberedning kommer 

tillsättas på detta årsmöte. 

 

12. Ekonomisk rapport 

Balansrapporten och Resultatrapporten som tidigare skickats ut till föreningarna 

godkändes, budgetunderlaget 2015/2016, innehållande utgifter och inkomster, 

redovisades. 

 

13. Ansvarsfrihet för gamla styrelsen 

Bifall 

 

14. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för 

innevarande/kommande verksamhetsår. 

A. Verksamhetsplan – Bilaga 4 

B. Styrelsens förslag – Ändring av spelsätt i Göteborgsserien. Ett önskemål om 

förändringar har framförts och en kommitté har tagit fram ett förslag som 

skickats till styrelsen. Styrelsen har funnit förslag bra men har några justeringar 

att tillägga. På grund av kommunikationsmisstag har svar inte återsänts enligt 

överenskommelse. Svar kommer återsändas till kommittén snarast för vidare 

utskick till lagkaptener.  

C. Inkomna motioner – Två motioner behandlades: 

• Lagnamnen i Göteborgsseriens lag ska innehålla klubbens/klubbarnas 

namn där spelarna är licenserade. Frågan diskuterades och då 

Göteborgsserien har lag där flera spelare är licenserade i olika klubbar 

skulle det kunna bli både två och tre namn som skulle behöva ingå i 

lagnamnet. Motionen avslogs. 

• Eventuellt överskott eller underskott på Sweden Cups budget ska 

överföras till nästkommande år. Frågan diskuterades och vissa farhågor 
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om exempelvis ett för stort överskott framfördes samt hur pengarna 

skulle disponeras i framtiden. Motionen avslogs. 

D. Budget - Godkändes 

15. Val av ny styrelse   Valda:  

A. Ordförande på 1 år  Lea Bokdalen 

B. Val av kassör på 2 år  Jeanette Sundvall 

C. Val av 1 ledamot på 1 fyllnads år Marina Andersson  

D.  Val av 2 ledamot på 1 år  Ulrika Hellström och Janne Johansson 

E. Val av 1 ledamot på 2 år  Nicklas Magnusson  

F. Val av 2 suppleanter på 1år  Eva Johansson och Jimmie Backberg 

 

 

16. Val av ekonomisk revisor på 1 år Tommy Johansson 

 

17. Val av medlemsrevisor på 1 år  Per O Beijar 

 

18. Val av ordförande och ledamot i valberedningen för en tid av 1 år 

Tobias Andersson (ordf) och John Holm 

 

19. Hedersmedlemmar 

Inga inkomna förslag 

 

20. Utse personer till speciella uppdrag 

A. Team Maneger Sweden Cup – Marina Andersson 

B. Lagkaptener 2st Sweden Cup – Sluten omröstning skedde mellan tre kandidater, 

Evis Furuskog, Jens-Patrik Sjögren och Tomas Torell, där Jens-Patrik Sjögren och 

Tomas Torell valdes 

C. Junioransvarig – Ulf Persson 

 

21. Fastställande av avgifter (klubb, licens, arvoden och övergångar) 

Årsmötet beslutade att avgifterna förblir i stort sett oförändrade: 
 
Föreningsavg. 1000kr 
Ny förening 500kr 
Licens  500kr 
Ny licens 300kr 
halvårs licens 250/155kr 
Övergång 300kr med tillägg att i juli månad är det fritt 
Arvoden till styrelse  9000 kr + reseersättning 
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22. Beslut om firmatecknare för kommande säsong 

Ordförande Lea Bokdalen 720305-XXXX och kassör Jeanette Sundvall 640513-xxxx var 

för sig. Kontantuttag över 5000 kr sker i förening med både ordförande och kassör. 

 

23. Tävlingar 

Sista ansökan för VDF-sanktion för tävlingar 2016-2017 ska vara inkomna 1/9 2016. 
 

 

24. Övriga frågor 

Kommunikationen brister, i dag skickas information ut via e-post och mycket kommer 

inte fram. Detta kan bero på ej korrekta kontaktlistor, spärrar i e-postsystemen och 

liknande. Vidare är det problem med att få upp information på VDFs hemsida. Tobias 

Andersson och John Holm erbjöd sig att titta på hur detta går att förbättra. 

 

Önskemål om en tävlingskalender där både sanktionerade tävlingar och tävlingar 

utan licenskrav finns med. Detta är inget VDF kan åta sig men det finns föreningar 

som arbetar med detta. 

 

Gällande föreningarnas rösträtt på SvDFs årsmöte efterfrågades samverkan i 

förbundet för att skicka med fullmakter till de föreningar som närvarar. VDF har 

tidigare kallat till halvårsmöte för att bland annat behandla sådana frågor men inga 

föreningar har anmält sig och mötena har fått ställas in. 

 

Diskussion om alkoholintag och attityder, det efterfrågas hårdare krafttag samt att 

påföljden vid överträdelser tydligt skrivs in i regelverket. 

 

Önskemål om ändringar i VDFs tävlingsregler: 

• att inbjudan till VDFs tävlingar skickas ut senast 4 veckor innan tävlingen istället 

för dagens 3 veckor. 

• Middling istället för singling 

• Klädkod föreslås gälla från semifinaler 

• Att spelschema ska anslås offentligt på tävling 

• Att cupschema ska anslås offentligt på tävling 

 

 

 

25. Mötets avslutas 
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Justerare   Justerare 

 

 

_____________________  _______________________ 

Jens-Patrik Sjögren  Kent Olsson 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

_____________________  ________________________ 

Ulrika Hellström   Lea Bokdalen 


