Protokoll fört vid årsmöte i Svealands Dartförbund 2014-05-24
1. Mötets öppnande
Ordförande Dick Köldahl hälsade de närvarande ombuden välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Birjer Jarl, rätt till 1 + 2 ombud, Lennart Holmgren, Dick Köldahl, = 2 ombud.
Bjurhovda Bulls, rätt till 1 + 3 ombud, Magnus Fröjdh, Mikael Andersson, = 2 ombud.
Bulls Eyes, rätt till 1 ombud, ingen, = 0 ombud.
City, rätt till 1 + 1 ombud, Mikael Eklund, = 1 ombud
FSDC, rätt till 1 + 2 ombud, Lars Dahlberg, Anders Granlund, = 2 ombud.
Flamingo, rätt till 1 + 2 ombud, ingen, = 0 ombud.
Köping, rätt till 1 + 2 ombud, Rolf Cabander, Jarmo Hiltunen, = 2 ombud.
Motala, rätt till 1 ombud, ingen, = 0 ombud.
Solfjäderns, rätt till 1 + 2 ombud, ingen, = 0 ombud.
Tuna, rätt till 1 ombud, Claes Petersson, = 1 ombud.
Innebar att 10 av 24 ombud fanns representerade från 6 föreningar.
123 licenserade personer fanns vid verksamhetsårets avslut.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet utlyst via mail till föreningarna, på hemsidan och påminnelse via Facebook.
Mötesdeltagarna förklarade att mötet utlysts enligt stadgarna.
4. Val av ordförande för mötet.
Dick Köldahl fick förtroendet att leda mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
Mikael Eklund valdes till årsmötessekreterare.
6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Lennart Holmgren och Magnus Fröjdh utsågs till denna funktion.
7. Behandling av:
a)
Verksamhetsberättelse gällande perioden 2013-05-01 – 2014-04-30..
Dick Köldahl föredrog den och efter att ett beslut om godkännande av densamma, så
lades den till handlingarna. (bilaga 1)
b)
Förvaltningsberättelsen
Rolf Cabander föredrog den och efter beslut om godkännande av densamma, så lades
den till handlingarna. (bilaga 2)
c)
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
Rolf Cabander föredrog även denna eftersom revisor Anders Nygren hade förhinder
och efter beslut om godkännande, lades även denna till handlingarna. (bilaga 3)
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet tog beslutet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Behandling av:
a) Verksamhetsplan
Under kommande år ska SveDF arrangera ett antal sanktionerade rankingtävlingar i
samarbete med medlemsföreningarna. Det ska även anordnas förbundsserier och ett
DM. SveDFs styrelse ska inrätta/anskaffa back-up funktioner till exempel för
bokföring utifall kassören slutar med kort varsel.
b) Styrelsens förslag
- Om förslaget gällande en höjning av föreningsavgiften går igenom, så föreslås en
subventionering av föreningsavgiften med 500 kr för de föreningar som har ombud på
nästkommande årsmöte. Detta för att öka deltagarantalet på årsmötet.
Beslut: Följa förslaget om en höjning av föreningsavgiften beslutas.
– Då Registratorn haft problem med att få in licenserna i tid så togs beslut att om man
ansökte och betala in licenserna före 31 augusti, behölls subventionerade priset på 200
kr. Kommer ansökan och betalning efter det så får man betala full avgift i dagsläget
290 kr.
Beslut: Styrelsens förslag antogs.
– Antalet inbetalda licenser ska täcka upp det antalet lag man anmäler till
förbundsserien, d.v.s. man kan inte anmäla tre lag och betalt in för 8 personer.
Beslut: Styrelsens förslag antogs.
– Vid rankingtävling och någon av SveDFs juniorer anmäler sig till Juniorsingel
erhåller den fri start i seniorklasserna.
Beslut: Styrelsens förslag antogs.
– Styrelsen har lämnat in en motion till SvDFs årsmöte 2014, innebärande en yrkan på
att OT-åldern ska höjas från nuvarande 45 år till 50 år.
Beslut: Då motionen redan sänts in till SvDF, kunde bara en omröstning göras
om den får stöd av årsmötet. Efter omröstning så var 8 stycken för motionen och
2 stycken emot.
c) Inkomna förslag från Svealands Dartförbunds medlemsföreningar.
Inga förslag har inkommit.
d) Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
e) Budget och avgifter
Mötet beslutade att nedanstående avgifter ska gälla för verksamhets-/räkenskapsåret
2014/2015.
För befintliga föreningar:
Licenser
Senior: 290 kronor.
Junior: 0 kronor, SveDF går in och betalar hela licensavgiften.
Observera om SvDF beslutar om en höjning av licensavgiften höjer SveDF med
samma summa för att kostnadshöjningen inte skall drabba SveDF.
Föreningsavgift: 600 kronor.
Sanktionsavgift: 0 kronor.
Serieavgift: 250 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av seriespel: 100 kronor/spelande lag.

För nytillkomna föreningar.
Licenser
Senior 325 kronor.
Junior 0 kronor.
Föreningsavgift 1500 kronor.
Sanktionsavgift 0 kronor
Lagavgift förbundsserien 250 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av deltävling förbundsserien 100 kronor/deltagande lag.
Subventioner:
- Licenser, för närvarande 90 kronor före 31 augusti.
– Föreningsavgift, om förening deltar på nästkommande årsmöte erhålls en subvention
på 500 kronor av föreningsavgiften.
Administrativ avgift: En administrativ avgift tas ut om en förening som arrangerat en
sanktionerad tävling icke meddelat resultaten till SveDFs Tävlingskommitté eller
utsedd person inom en vecka efter att tävlingen genomförts.
Avgiften är 500 kronor/försenad vecka.
Startavgifter.
Sanktionerad tävling.
OT 70 kronor
DS/HS 100 kronor
DD/HD 140 kronor/par
För DM gäller.
OT 50 kronor
DS/HS 70 kronor
DD/HD 100 kronor/par
MD 100 kronor/par
Reseersättning: Ingen ersättning utgår, endast utlägg styrkta av kvitton utbetalas.
Styrelsearvoden: Inga arvoden utgår förutom att styrelsemedlemmar har fri start i
DM.
10. Val av:
a) Förbundsordförande för en tid av ett år.
Dick Köldahl återvaldes.
b) 3 stycken ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Återval på Claes Pettersson, Lars Dahlberg och Mikael Eklund.
c) Suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
Jarmo Hiltunen och Michael Söderberg.
d) Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Inget förslag fanns, så frågan hänsköts till styrelsen.
e) Valberedningen, ordförande + två ledamöter, för en tid av ett år.
Mikael Andersson, ordförande.
f)
Ombud till förbundsmöten.
Ordförande Dick Köldahl och Kassör Rolf Cabander.
g) Ombud till DF-mötet
Ordförande Dick Köldahl och Kassör Rolf Cabander.

h)

Ombud till SISU-D-möte
Södermanland: Claes Pettersson.
Värmland: Ingen
Västmanland: Mikael Eklund.
Östergötland: Ingen.

11. Mötets avslutande.
Årsmötesordförande tackade för ett väl genomfört möte och förklarade det avslutat.
_____________________________
Mikael Eklund, Årsmötessekreterare
_____________________________
Lennart Holmgren, justerare.
_____________________________
Magnus Fröjdh, justerare

Verksamhetsberättelse 2013-2014
SveDF har under det gångna verksamhetsåret har 4 styrelsemöten varav 1 varit
ett telefonmöte samt ett antal kontakter på mail och telefon.
Styrelsen har i första hand koncentrerat sig på att få en fungerande
tävlingsverksamhet inom distriktet och utöver detta konsoliderat styrelsens
funktioner.
Ett tvådagars möte gjordes under september där bland annat följande punkter
gicks igenom:
- Lägga upp en fungerande tävlingskalender
- Besluta om hur seriespelet skall bedrivas under året
- Gå igenom och titta på förändringar av stadgar
- Gå igenom och titta på förändringar i tävlingsbestämmelser
- Skapa en disciplinkommitté
- Skapa riktlinjer för disciplinärenden
- Göra en arbetsbeskrivning för ledamöter
Vår sida på idrott online har fått en ansiktslyftning och är väl fungerande. Denna
sida är det enda officiella organ på internet för SveDF.
Under 2014 har ett disciplinärende avgjorts och en skriftlig varning utfärdats.
Verksamheten 2014-2015 kommer att till stor del präglas av genomgång och
uppdatering av stadgar och tävlingsbestämmelser som en direkt följd av det
beslut som tas på årsmötet den 24 maj 2014.
Det kommer att läggas focus på tävlingskalender och genomgång av de tävlingar
som varit under 2013-2014. Detta för att säkerställa att de tävlingar som fått
sanktion har följt gällande bestämmelser, innan beslut tas om eventuell förnyad
sanktion.
För SveDF’s styrelse
Dick Köldahl, ordförande

Svealands Dart Förbund
Org.nr: 802457-4132

Revisionsberättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svealands Dart
Förbund för 2013-05-01-2014-04-30. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hallstahammar 2014-05-22
Anders Nygren

