Årsmötesprotokoll 2019
Tid och plats söndagen2 juni, Lindsdals föreningslokal, Lindsdal.
§ 1 Fastställande av röstlängd
Gotland 3st
Gunnebo 1st
Lessebo 1st
Lindsdal 2st
Malmbäck 3st
Målilla 4st
Mörbylånga 2st
Nissan 1st
Nybro 1st
Nässjö 1st
Old Barn DC 1st
Ronneby 2st
Uråsa 1st

Ingen närvarande.
1st närvarande: Thomas Kallin
Ingen närvarande
2st närvarande: Linda Edensand, Lasse Lindén
3st närvarande: Joachim Estunger. Roger Persson, Göte Lindkvist
4st närvarande: Patrik Johansson, Veronica Svensson, Hampus
Norrström, Björn Isacsson.
1st närvarande: Pontus Danielsson.
Ingen närvarande.
William Appleton.
Ingen närvarande.
1st närvarande: Sanne Fagerholm
2st närvarande: Mathias Jäghagen, Jessica Petersson
Ingen närvarande.

De föreningar som kom med sin röstlängd till årsmötet samt inlämnade årsmötesprotokoll från
säsongen 18/19 får en licens för 19/20 betald av Götalands Dartförbund.
Övriga närvarande har förslags och yttranderätt.

§ 2 Fråga om mötets behörighet
Ja.

§ 3 Fastställande av dagordning
Godkändes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande: Stefan Petersson

b) Sekreterare: Anita Fagerholm.
c) Justeringsmän: Lasse Lindén, Pontus Danielsson
d) Rösträknare: Paul Rigbo, Thomas Kallin

§ 5 Behandling av
a) Verksamhetsberättelse(r)
Mötesordförande Stefan Peterson föredrog verksamhetsberättelsen från Ordförande, TK och
JK se bilaga 1.
SK, Joakim Karlsson, föredrog verksamhetsberättelsen gällande serien se bilaga 2.
Verksamhetsberättelserna godkändes.

b) Förvaltningsberättelse
Pernilla Torerud föredrog förvaltningsberättelsen. se bilaga 3
Förvaltningsberättelsen godkändes med förbehållet att de intäkter som tillhör det gångna året
och som ännu inte har inkommit läggs till det året så de hamnar rätt i bokföringen.

c) Revisorernas berättelse(r) för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret
Jessica Petersson läste upp revisorernas berättelse(r) se bilaga 4
Revisorernas berättelse(r) godkändes.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Avstyrkande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen rekommenderades av revisorerna då
de inte anser sig ha fått tillgång till alla de dokument och handlingar som hör till GDF:s
verksamhet och förvaltning gällande två disciplinärenden. Detta diskuterades och mötet
ajournerades 5 minuter.
Mötet återupptas:
3 förslag finns och sluten omröstning ska genomföras. Linda Edensand samt Jessica Petersson
avsäger sig sina röster i denna fråga.
Röstlängd: 13 st.

Förslag:
1. Ansvarsfrihet för styrelsen
2. Att låta den kommande nya styrelsen tillsammans med medlemsrevisorerna övervaka
att den avgående styrelsen uppfyllt kraven för att få ansvarsfrihet.
3. Avstyrkande av ansvarsfrihet.
Röstning 1: förslag 1:0 röster

förslag 2:12 röster

Röstning 2: förslag 2: 12 röster

förslag 3: 1 röst.

förslag 3:1 röst.

Förslag nr 2 vann omröstningen med 12 röster emot 1.

Beslut: Att inte ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Den kommande/nya styrelsen ska
tillsammans med medlemsrevisorerna övervaka att den avgående styrelsen uppfyllt kraven för
att få ansvarsfrihet innan den 3 augusti 2019.
§ 7 Motioner samt av DS till årsmötet hänskjutna ärenden
Det har inte inkommit någon motion och inget hänskjutet ärende från Ds.

§ 8 Val av förbundsfunktionärer
a) vice ordförande (2år)

Håkan Karlsson.

b) kassör (2år)

ingen nominerad och ingen vald.

c) Juniorkommitté (1år)

Hampus Norrström

Seriekommitté (2år)

.

Mattias Jäghagen

Tävlingskommitté (1år) Timo Lamu

d) Två styrelsesuppleanter med angivande i den ordningen i vilken de
inträder:
Kent Rytting,
Adam Silverborg Rydström.
d) Två medlemsrevisorer samt en suppleant för dessa:
Jessika Petersson (sammankallande)
Astor Lundqvist
Pontus Danielsson suppleant.

e) Två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Paul Rigbo (sammankallande)
Astor Lundqvist.
f) Eventuella fyllnadsval för återstoden av mandattiden vid funktionärs frånträde
Ordförande (1år):
William Appleton.
Sekreterare (1år):
ingen nominerad finns. Ingen vald.

Mötet ajourneras för att låta ombud samt de nyvalda i styrelsen diskutera/leta nominerad.
Prisutdelning vinnare/pristagare från säsongen 2018/2019 genomfördes.

Mötet återupptas
Beslut:
Att ge den nya styrelsen i uppdrag att:
• hitta två personer som tar dessa poster.
• kalla till ett nytt årsmöte
• välja två firmatecknare som tjänstgör fram till det extra årsmötet.
Det tre punkter som kommer att behandlas på det extra årsmötet är:
• Val av kassör
• Sekreterare
• Firmatecknare
f) Val av representant till SvDF:s årsmöte.
Linda Edensand samt William Appleton.
Eventuella fullmakter från föreningarna skickas till Linda eller William.

§ 9 Fastställande av avgifter till GDF
Klubbavgift:
500 kr plus kostnader från SvDF.

Licensavgift:
50 kr plus SvDF:s avgifter.
Fram till och med 15 september 2019
Från och med 16 september 2019 till 31 december infaller en administrationsavgift på 200 kr
för de som hade licens säsongen 2018/2019. Detta gäller inte: nya spelare, spelare som haft
licens 2017/2018 eller tidigare, och spelare från andra distrikt som väljer att gå över till GDF.

Banhyra:
Ingen kostnad, 0 kr/ säsong.
Tavelhyra:
Tavlor att nyttja för GDFsanktionerade tävlingar 20 kr/dygn och styck.
Tavlor att nyttja för EJ GDFsanktionerade tävlingar, t.ex. osanktionerat eller Riksserien,
50kr/dygn och styck.

Startavgift:
Arrangerande klubb är fria att sätta egna startavgifter dock ska 30 kr/start i Herrsingel samt
Damsingel gå till distriktsrankingslutspelets vinstpott.
Sanktionsavgift:
15 % på sanktionerade klasser går till GDF.
Resebidrag:
Skatteverkets skattefria milersättning.
Styrelsearvode:
Att behålla styrelsearvodet för ordinarie styrelseledamöter till 750 kr. Om webmastern sitter i
styrelsen så får hen upp till 999 kr sammantaget för båda uppdragen. Om webmastern
återfinns utanför styrelsen så är dennes arvode detsamma som för ordinarie styrelseledamöter,
750 kr.

Styrelsepott:
6000 kr som styrelsen fritt förfogar. Även om denna pott inte utnyttjas under året är det
samma summa nästkommande år.

§ 10 Fastställande av två namngivna firmatecknare för GDF
William Appleton för mandatperioden samt Timu Lamu fram tills det valts en ny kassör.
Tecknas var och en för sig.

___________________

___________________

_____________________

Anita Fagerholm

Lasse Lindén

Pontus Danielsson

Sekreterare

Justerare

Justerare

