Årsmötesprotkoll Svealands Dartförbund 2012-06-02.
1. Mötets öppnande
Ordförande Claes Pettersson hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet
öppnat.
2. Fastställande av röstlängd.
Klubb
Ombudsrätt Använda Namn
BJDK
1+2
3
Sofia de la Prada, Marcus Bertilsson
& Lennart Holmgren
Bjurhovda 1+1
0
Anmält förhinder
Bulls Eye 1+0
0
Anmält förhinder
City
1+1
1
Mikael Eklund
DC Poff
1+2
0
Ej anmält förhinder
FSDC
1+1
0
Anmält förhinder
Flamingo 1+1
0
Ej anmält förhinder
Köping
1+0
1
Rolf Cabander
Tuna
1+0
1
Anders Söderlund
Således 6 stycken närvarande + 5 med anmält förhinder.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse sändes ut via e-post till alla klubbar den 7 maj 2012.
4. Val av ordförande för mötet.
Claes Pettersson.
5. Val av sekreterare för mötet.
Mikael Eklund.
6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Sofia de la Prada & Marcus Bertilsson.
7. Behandling av:
a)
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes med följande tillägg.
- Sebastian Dahl erhöll även en plats i Juniorlandslaget.
- Peter Sajwani, Belkin PDC blev rankingvinnare i Herrsingel, men Jonas Bejfalk blev bäste
spelare från SvDF.
- Vinnare av Damserien var ett av DC POFFs lag.
b)
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen godkändes efter Rolf Cabanders föredragning. Att notera var ett
underskott på 12 407 kr och kortfristig skuld på 23 490 kr till SVDF för ännu ej fakturerade
licensavgifter.
c)
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorsberättelsen godkändes efter föredragning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Behandling av:
a) Verksamhetsplan
SvDF ska genom klubbarna arrangera cuper ”Opentävlingar”, för licenserade dartspelare.
b) Styrelsens förslag
Styrelsen föreslog att under kommande tävlingsår, ska SvDF arrangera DM, Förbundsserier,
en Riksrankingtävling och stödja ett riksserielag, Svealands Tjejer. Ett lag till Sweden Cup
om vi kan hitta personer som är förtjänta av ett deltagande.
c) Inkomna motioner
En motion från Leif Eriksson, angående att SvDF skulle göra ett inköp av darttavlor som
skulle användas vid Opentävlingarna. Mötet avslog motionen.
d) Budget och avgifter.
Mötet beslutade att följande avgifter ska gälla under verksamhetsåret 2012-2013.
För befintliga föreningar.
Licenser
Senior
200 kr
Junior
100 kr
Föreningsavgift 100 kr
Sanktionsavgift
0 kr
Lagavgift förbundsserien
250 kr/lag
För nytillkomna föreningar
Licenser
Senior
325 kr
Junior
150 kr
Föreningsavgift 1500 kr
Sanktionsavgift 500 kr
Lagavgift förbundsserien

300 kr/lag

Reseersättning.
Ingen resersättning utbetalas, endast utlägg som redovisas med kvitto utbetalas.
Förseningsavgift
En förseningsavgift tas ut då förening som arrangerar sanktionerad ej meddelat TK
fullständiga resultat inom en vecka efter tävlingen genomförts.
Avgiften är 500 kr/ försenad vecka.
10. Val av:
a) Förbundsordförande för en tid av ett år.
Claes Petterson omvaldes för en tid av ett år.
b) Tävlingskommittén, två stycken, för en tid av två år
Inga intressenter har framkommit, så mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka hitta två
representanter till TK.
c) Suppleanter för en tid av ett år.
Lars Dahlberg & Lennart Holmgren valdes till suppleanter för en tid av ett år.
d) Medlemsrevisor för en tid av två år.
Voitto Riihimäki omvaldes på en tid av ett år.
e) Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Marcus Bertilsson valdes för en tid av ett år.
f)
Firmatecknare för en tid av en tid av ett år.
Claes Pettersson & Rolf Cabander valdes till firmatecknare för en tid av ett år.

g)
Valberedningen, ordförande + två ledamöter, för en tid av ett år.
Ordförande, Voitto Riihimäki.
Ledamöter, Jarmo Hiltunen & Sofia de la Prada.
h)
Representant till möten med Svenska Dartförbundet.
Claes Petterson valdes för en tid av ett år.
i)
Suppleant till möten med Svenska Dartförbundet
Mikael Eklund valdes för en tid av ett år.
j)
Ombud till DF-mötet.
Representant, Claes Pettersson
Suppleant, Mikael Eklund
k)
Ombud till SISU-D-möte
För Västmanland valdes Mikael Eklund & för Södermanland valdes Claes Pettersson.
l)
Webbansvarig för en tid av ett år.
Mikael Eklund, bollplank/medhjälpare Dick Köldahl
11. Mötets avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Mikael Eklund

Justeras

Sofia de la Prada

Marcus Bertilsson

