Årsmötesprotokoll 2021
Lördagen 3 juli 2021, Hjalmars Bar Kalmar

§1

Fastställande av röstlängd
Lindsdal Dartgille 2 st, närvarande
Gunnebo Dartklubb, 2 st, närvarande
Highland Dart Club, 1 st, närvarande
Kalmar City Dart, 1 st, närvarande
Lessebo Dartklubb, 1 st, ej närvarande
Malmbäcks Dartklubb, 1 st, ej närvarande
Målilla Dart Club, 3 st, närvarande
Newbridge Dartförening, 2 st, ej närvarande
Nissan Dart Club, 1 st, ej närvarande
Old Barn Dart Club, 1 st, ej närvarande
Ronneby Dartgille, 2 st, ej närvarande
Uråsa Idrottsförening, 1 st, ej närvarande
Kalmar Dart Club, 2 st, närvarande
Sammanlagt 11 röster.

§2

Fastställande om mötets behörighet
Mötet fann mötet behörigt utlyst.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande: Leif Karlsson
b) mötessekreterare: Petra Gustavsson
c) justeringsmän, rösträknare: Kent Rütting och Camilla Rinaldo

§5

Behandling av
a) verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet, se bilaga 1
b) förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen godkändes av mötet, se bilaga 2.
c) Revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret
Revisorernas berättelse godkändes av mötet, se bilaga 3.

§6

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förvaltningen
Den avgående förvaltningen får ansvarsfrihet av mötet.

§7

Motioner samt av DS till årsmötet hänskjuta ärenden
Motion 1, bilaga 4, bifalles
Motion 2, bilaga 5, bifalles
Motion 3, bilaga 6, bifalles
Motion 4, bilaga 7, bifalles
Motion 5, bilaga 8, bifalles
Motion 6, bilaga 9, bifalles

§8

Val av förbundsfunktionärer
a) ordförande : Inget val detta år.
b) övriga ordinarie styrelseledamöter enligt §19:2
Vice ordförande, 2 år: Håkan Karlsson
Kassör, 2 år: Jessika Petersson
Ledamot 1 år: Hampus Norrström
Ledamot 2 år: Mathias Jäghagen
c) två styrelsesuppleanter 1 år med angivande i sen ordning de
inträder: Joachim Estunger och Monica Johansson

d) två medlemsrevisorer samt suppleant (för en tid på 1 år):
Staffan Folke och Astor Lundkvist, Thomas Kallin suppleant
e) två ledamöter i valberedningen 1 år, varav en sammankallande:
Gösse Ericsson sammankallande och Camilla Rinaldo
f) eventuella fyllnadsval för återstoden av mandattiden vid
funktionärs frånträde: Inga val.
g) Val av representant till SvDF årsmöte: Inga val.

§9

Fastställande av avgifter till GDF
Föreningsavgift:
500 kronor plus kostnaden från SvDF.
Licensavgift:
SvDF avgift: 340 kronor, subventionerar 300 kronor
GDF avgift: 460 kronor, subventionerar 300 kronor för de som hade
inbetald licens 20/21.
Nybörjarlicens: Bara SvDF avgift 340 kronor, subventionerar 300
kronor, ingen avgift till GDF. Inte haft licens de senaste 3
licensperioderna.
Fr o m 15 september debiteras även en administrationsavgift på 200
kr/licens för de som hade licens säsong 20/21, detta gäller inte: nya
spelare, spelare som haft licens 19/20 eller tidigare samt spelare
som går över från andra distrikt.

Övergångsavgift:
200 kronor till det nya distriktet
Banhyra:
0 kronor inom distriktet
Tavelhyra:
GDF sanktionerade tävlingar 30 kronor per tavla/dygn.
Ej sanktionerade tävlingar 60 kronor per tavla/dygn.

Startavgift:
Varje förening bestämmer själva startavgift. 30 kronor per start i HS
och DS till rankingslutspel.
Sanktionsavgift:
15 % på sanktionerade klasser till GDF.
Resebidrag:
Skatteverkets skattefria milersättning.
Styrelsearvode:
750 kronor för ordinarie styrelseledamot. Om webmaster sitter i
styrelsen från denne 999 kronor för båda uppdragen. Om
webmaster inte sitter med i styrelsen får denne 750 kronor som
ordinarie styrelseledamot.
Styrelsepott:
6000 kronor 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
Ordförande Leif Karlsson och kassör Jessika Petersson var för sig.
Tillgång till bankkontot har kassör Jessika Petersson och sekreterare
Petra Gustavsson var för sig.

---------------------------Petra Gustavsson
Sekreterare

---------------------------Kent Rütting
Justerare

---------------------------Camilla Rinaldo
Justerare

