Protokoll fört vid årsmöte i Svealands Dartförbund 2019-06-02.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Claes Pettersson, välkomnade alla och förklarade årsmötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd.
Birjer Jarl, två röster
Carlstad, tre röster.
City, tre röster.
FSDC, en röst.
Flamingo, två röster.
Köping, två röster.
Sammanlagt 13 röster.
Föreningarna, Bjurhovda, Linköping, Motala, Pennybridge och Tuna hade inga
representanter på årsmötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Sekreteraren berättade att kallelsen mailats ut till klubbarna och lagts upp på hemsidan
den 11 april. Mötet förklarade kallelsen utlyst i behörig ordning.
4. Val av ordförande för mötet.
Krister Norberg, FSDC.
5. Val av sekreterare för mötet.
Mikael Eklund, City.
6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Anders Åman, City och Marcus Bertilsson, Birjer Jarl.
7. Behandling av:
1)
Verksamhetsberättelser
Styrelsens berättelse lästes upp av Krister Norberg.
SK och TKs berättelse lästes upp av Lars Dahlberg.
Mötet godkände dem och de läggs till handlingarna.
2)
Förvaltningsberättelse.
Rolf Cabander, läste upp berättelsen. Efter några kommentarer och svar på några
frågor, så godkände mötet berättelsen och den lades till handlingarna.
3)
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
Krister Norberg, läste upp den. Mötet godkände den och även den lades till
handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1/5-2018-30/4-2019.
9. Behandling av:
1) Verksamhetsplan.
Styrelsen ska arbeta för att darten i Svealand vidareutvecklas.
Styrelsen ska i samarbete med kommittéer och klubbar arrangera DM, seriespel och
rankingtävlingar.
2) Styrelsens förslag
Slopande av seedning dubbelspel.
Förslaget bifölls med tillägget att även inga rankingpoäng delas ut.
3) Inkomna förslag från Svealands Dartförbunds medlemsföreningar.
Inga inkomna förslag.
4) Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.

5) Budget och avgifter.
Rolf Cabander, föredrog budgeten.
Listan för avgifter kommande verksamhetsår gicks igenom och ändringar gjordes
gällande.
Fri licens för vinnare av Outstanding player Div 1, ranking i DS och HS. För
kommande år gäller det:
Div 1. Kjell Malmström, Birjer Jarl.
Damsingel, Anneli Starlind, Birjer Jarl.
Herrsingel, Marko Hangasmaa, Flamingo.
Avgiften för nya föreningars serielag ändras från 250 kr till 200 kr.
10. Val av:
1)
Ordförande för en tid av två år.
Krister Norberg, FSDC.
2)
3 stycken ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Anneli Starlind, Birjer Jarl.
Lars Dahlberg, FSDC.
Rolf Cabander, Köping.
3)
Fyllnadsval på ett år.
Claes Pettersson, Köping.
4)
Suppleant/-er till styrelsen för en tid av ett år.
Janne Paaso, City.
Roijne Kuja-Halkola, FSDC.
5)
Revisor för en tid av två år.
Petra Haglind, omval.
6)
Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Ingen kandidat hittade, styrelsen fick uppdraget att försöka finna hen.
7)
Valberedningen, ordförande + två ledamöter, för en tid av ett år.
Marcus Bertilsson, Birjer Jarl.
Jarmo Hiltunen, Köping.
8)
Ombud till förbundsmöten.
Bestämdes att tågordningen för representanter är.
1:a hand, Ordförande.
2:a hand, Vice Ordförande
3:dje hand, Någon annan från styrelsen.
9)
Ombud till SISU-Distriktsmöten.
Södermanland, ingen.
Värmland, ingen, där finns inte dart med som sport!!
Västmanland, Mikael Eklund, City.
Östergötland, ingen.
11. Mötets avslutande.
Årsmötes ordförande, tackade ombud och andra närvarande för deltagandet och förklarade
mötet avslutat.
________________________
Sekreterare Mikael Eklund
__________________________
Justerare Marcus Bertilsson

___________________________
Justerare Janne Paaso.

Utanför protokollet fördes lite diskussioner och saker tillkännagavs.
SK:
Jarmo sköter även i år seriespelet gentemot Dartstatistik, som senaste året.
Anmälan av serielag senast 31/8-2019 och innan det ska licenser betalats in som motsvarar
antalet spelare det vill säga minst 4 licenserade/lag.
Kassör:
Var noggranna vid inbetalningar med att fylla i vad/vem betalningen avser!!

TK:
Årets Sweden Cup lag, Där var placeringen oklar vid mötets genomförande men det gick
bättre än föregående deltagande.
Brister har förekommit vid vissa arrangemang av rankigtävlingar. Påminde om att det finns ett
dokument med regler för arrangerande av sanktionerad tävling.
Från SM 2019.
Janne Paaso City, placerade sig 3-4 i Herrsingeln.
Leila Kurti-Hiltunen Köping, placerade sig 3-4 i OT Damer.
Uppfattades lite som dubbelmoral, när U25 spela finalspelet i samma del av lokalen som
försäljning och intag av alkohol skedde.

Verksamhetsberättelse för perioden 1/5-2018 – 30/4-2019
Styrelsen har under året haft 4 möten, varav ett telefonmöte. Vi har även haft
dialoger via konversationsgrupp på Messenger.
Vi har under året bland annat avhandlat, värdegrund och Claes lyfte det med
Svenska Dartförbundet, och det blev en av de stora punkterna på vårens
ordförandekonferens. Vi var även bollplank och lämna några riktlinjer inför
kommande säsong med SK och TK. Det har även diskuterats ungdomsbristen i
distriktet, Sweden cup, lottningsprogramsalternativ till det som rekommenderats
tidigare, ordning vid ranking tävlingar.
Claes var på ordförande konferens i Uddevalla i mars.
Lars och Krister var på höstens konferens, också den i Uddevalla.
I styrelsen detta år har Claes Pettersson, Rolf Cabander, Mikael Eklund, Lars
Dahlberg, Lennart Holmgren, Krister Norberg, Annelie Starlind haft ordinarie platser
och suppleanter har varit Andreas Mattsson och Roine Kuja-Halkola.

_________________________________
Ordförande Claes Pettersson.

Verksamhetsberättelse för tävlingsverksamheten i SveDF 2018-2019
Lars Dahlberg och Lennart Holmgren började redan i juni med ett möte i Kolbäck för att
planera datum för kommande säsong, samt att se över regler för tävlingar och seriespel. Vi har
därefter haft löpande möten vid behov via telefon.
Under året så har föreningarna i distriktet arrangerat 7 ranking-tävlingar och ett
mastersslutspel i Karlstad. Årets vinnare i slutspelet Janne Paaso och Susanna Leje .
Övriga resultat finns tillgängliga på dartstatistik.
Distriktsmästerskapet fick i år Birger Jarl äran att arrangera.
I år bestod serien av en serie för division 1 och 2 samt 2 för division 3.
Årets serievinnare i division 1, City. Vann även slutspelet före Birger Jarl.
Får hälsa Flamingo och även Linköping välkomna till div 1 efter kvalseger mot FSDC. Likaså
lycka till i division 2, Linköping och även Birger Jarl efter kvalsegern mot Tuna.
Styrelsen beslutade att anmäla ett herrlag till Sweden cup och att stötta damerna ekonomiskt
med ungefär samma belopp för ett gemensamt damlag i riksserien under perioden av 2 år.
Lars Dahlberg har haft huvudansvaret för rankingtävlingarna.
Lennart Holmgren för seriespelet.
Till sist ett stort tack till Jarmo Hiltunen som gjort ett kanon jobb i bakgrunden med att
uppdatera licenserna och haft full koll på att allt blivit rätt rapporterat för seriespelet i samtliga
divisioner. Tack!
_________________________
Tk Lars Dahlberg

Svealands Dart Förbund
Org.nr: 802457-4132

Revisionsberättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svealands Dart
Förbund för 2018-05-01-2019-04-30. 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.
Köping 2019-05-21
Petra Haglind

Förslag från styrelsen angående slopande av seedning i dubbelspel.
Styrelsen föreslår härmed att seedningen tas bort i dubbelspel. Det med anledningarna nedan.
 Ingen egentlig ranking, det vill säga vinnare av rankingen erhåller endast äran av att
fått flest rankingpoäng.
 Viss osäkerhet finns hur man gör beräkningen och rangordnar par för
seedningsplacering, vilket kan leda till felaktig seedningsordning.
 Ett borttagande, spar tid för tävlingsledare/lottningsansvarig, då ingen uträkning
behöver utföras.
Rankingpoäng delas fortsatt ut, men lottningsförfarandet och arrangemanget får
tidsbesparingar.
____________________
Styrelsen gm sekreteraren Mikael Eklund.

Avgifter verksamhetsår 2019-05-01–2020-04-31.
För befintliga föreningar:
Licenser
Senior: 400 kronor. Fri licens för outstanding player Div 1 och rankingvinnare i DS
och HS.
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: 1000 kronor.
Serieavgift: 200 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av deltävling förbundsserien: 100 kronor/deltagande lag.
Övergångsavgift: 200 kronor.
För nytillkomna föreningar.
Licenser
Senior 400 kronor.
Junior 0 kronor.
Föreningsavgift 1500 kronor.
Lagavgift förbundsserien 200 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av deltävling förbundsserien 100 kronor/deltagande lag.
Subventioner:
– Föreningsavgift, om förening deltog på senaste årsmötet, 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 av
dem utsedd person inom en vecka efter att tävlingen genomförts.
Avgiften är 500 kronor/försenad vecka.
Startavgifter.
Sanktionerad tävling.
OT 70 kronor
DS/HS 120 kronor, från startavgiften går 20 kronor till SveDF för att användas till
SveDFs Masters.
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 men styrelsemedlemmar har fri start i DM och
erhåller fri licens.

