Protokoll för årsmötet i Svealands Dartförbund 2017-05-21
1. Mötets öppnande
Ordförande Claes Pettersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Birjer Jarl, två ombud
Bjurhovda Bulls, två ombud
Bulls Eye, inga ombud
Carlstad, två ombud
City, tre ombud
Dessa trådar, inget ombud
Fagersta/Skinnskatteberg, två ombud
Köping, två ombud utan rösträtt
Motala, inga ombud
Tuna, inga ombud
Summering: 11 röstberättigade ombud.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansåg att årsmötet utlysts på rätt sätt.

4. Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Claes Pettersson till årsmötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet.
Årsmötet valde Mikael Eklund till sekreterare för årsmötet.

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Hans Helander, Bjurhovda Bulls DC och Janne Paaso, City DC

7. Behandling av:
1) Verksamhetsberättelse 2016/17.
Berättelserna från Ordförande och TK föredrogs och godkändes av årsmötet.

2) Förvaltningsberättelse 2016/17.
Kassör Rolf Cabander föredrog den och årsmötet godkände den sedan.

3) Revisorernas berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
Kassör Rolf Cabander föredrog även denna och den blev sedan godkänd.

4) Behandling av 2015/16-års verksamhetsberättelse.
Då fjolårets verksamhetsberättelse saknades vid fjolårets årsmöte på grund av personliga skäl,
föredrogs den nu och lades till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

9. Behandling av:
1) Verksamhetsplan
Som i alla år så presenterades ingen verksamhetsplan, men i förbundets regi med hjälp av
medlemsklubbarna ska distriktsserie, rankingtävlingar och DM arrangeras.

2) Styrelsens förslag
Stadgeändringsförslag.
Efter föredragning av sekreteraren och en mindre diskussion beslutades att en ändring i förslaget
gällande 2 kap 1§ ändras till juni månads utgång, så godkändes förslaget. Förslaget skall sändas
vidare till Svenska Dartförbundet för godkännande, och kommer gälla från datumet för deras
godkännande.

3) Förslag från medlemsföreningar.
Inga att behandla.

4) Inkomna motioner
Leif Roar Andersen, Distriktsserielag kan bestå av spelare från två klubbar.
Motionären som deltog i mötet föredrog den och mötet beslutade att följa styrelsens rekommendation
att godkänna den och sända den vidare till SK, för att de ska sätta upp reglerna för detta.

Jarmo Hiltunen, Bilda separata SK och TK.
Motionen föredrogs och mötet beslutade att bifalla den och ge styrelsen i uppdrag att bilda SK och TK.

5) Budget och avgifter.
Mötet beslutade om att ta bort subventionen på licensen och efter det godkändes styrelsens förslag.

10. Val av:
1) Förbundsordförande för en tid av två år.
Omval på Claes Pettersson, Köpings DC.

2) 2 stycken ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Lars Dahlberg, Fagersta/Skinnskatteberg DC och Rolf Cabander, Köping DC.

3) Fyllnadsval två stycken ledamot till styrelsen för en tid av ett år.
Hans Helander, Bjurhovda Bulls DC och Patrik Berglund, Fagersta/Skinnskattebergs DC.

4) Suppleant/-er till styrelsen för en tid av ett år.
Anneli Starlind, City DC och Bernhard Kauntz, Bjurhovda Bulls DC.

5) Revisor för en tid av två år.
Petra Haglind

6) Revisorssuppleant för en tid av ett år.
Lennart Holmgren, Birjer Jarl DK.

7) Valberedningen, ordförande + två ledamöter, för en tid av ett år.
Inga förslag kom fram på möte, därför hänsköts frågan till styrelsen för att under året finna i första
hand en ordförande.

8) Ombud till förbundsmöten.
Ordförande i första hand, vid förhinder delegeras det ut i styrelsen till den som kan åka.

9) Ombud till SISU-Distriktsmöten.
Södermanland,
Claes Pettersson.

Värmland
Ingen

Västmanland
Mikael Eklund

Östergötland
Ingen

11. Mötets avslutande.
Årsmötets ordförande tackade för visat intresse, önskade nya styrelsen lycka till med arbetet och
förklarade sedan mötet avslutat.
Sekreterare
____________________
Mikael Eklund
Justerare
___________________
Hans Helander

___________________
Janne Paaso

Verksamhetsberättelse för Svealands Dartförbund 2016-17.
Styrelsen har under året genomfört 4 st styrelsemöten och 2 telefon möten. Även en
konferensresa till Åland genomfördes där behandlades bl.a tävlingsbestämmelser,
disciplinärenden, stadgeuppdateringar och TK efter de avhopp som var.
Lasse har deltagit i ordförande konferensen i Kalmar och arbetsgruppen för ny
organisation i Svenska Dartförbundet..
Lennart och Jarmo har deltagit i träff med TK fråndistrikten. Krister har deltagit i
ungdomskonferensen i Kalmar.
Styrelsen vill tacka Jarmo Hiltunen, Pontus Bergman, Lennart Halmgren, Krister Norberg och
Trond Fylling för deras roll i styrelsen och beklagar att de av olika anledningar valt att inte fortsätta

arbetet i styrelsen.
Ordf ClaesPettersson

Årsrapport från TK/SK 2016/17
Säsongen 2016/17 bedrev SveDF seriespel med 2 divisioner med 8 lag i varje serie.
Seriesegrare i division 1 blev City DC som slog Birjer jarl i finalen, på tredje plats kom FSDC
som slog Bjurhovda Bulls i matchen om tredje plats.
Division 2 vanns av Carlstad före Tuna och FSDC.
Distriktet anordnade 7 DR tävlingar inklusive DM och därefter Ranking final för 16 herrar och
7 damer.
Damfinalen vanns av Anneli Starlind City DC med Marie Norberg FSDC som runner up.
Herrfinalen vanns av Anders Åman City DC med Henrik Mårtensson Bjurhovda Bulls DC som
runner up.
Distriktet har även valt att skicka ett lag till Sweden cup 2017, där laget valdes ut av Pontus
Bergman med styrelsens godkännande.
Laget blev.
Anneli Starlind City DC
Marie Norberg FSDC
Anders Åman City DC
Janne Paaso City DC
Marcus Barenfeld Dessa trådar
Krister Norberg FSDC
Lagledare Mikael Eklund City DC.

Köping 2017-05-12
TK-ordförande Jarmo Hiltunen
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Rolf Cabander
Kassör SvDD
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Svealands Dart Förbund
Org.nr: 802457-4132

Revisionsberättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svealands Dart
Förbund för 2016-05-01-2017-04-30. 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

Verksamhetsberättelse 2015 - 2016
Svealands Dartförbund
Verksamhetsåret 2015-05-01 - 2016-04-30
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Dick Köldahl, Ordförande
Mikael Eklund, Sekreterare
Lennart Holmgren , Ledamot
Lars Dahlberg, Ledamot
Michael Söderberg, suppleant

Rolf Cabander, Kassör
Claes Pettersson , Ledamot
Trond Fylling, Ledamot
Jarmo Hiltunen, suppleant
Janne Paaso, suppleant

Styrelsen hade 2 möten under året
Händelser under året
● hade föreningen 150 betalande medlemmar
● genomfördes 12 arrangemang
● omsatte föreningen 49,699 kr
Verksamhetsåret har varit lite av ett mellanår vad gäller styrelsens arbete då det mest bestått av
löpande uppgifter. Både tävlingsbestämmelse samt stadgar har gåtts igenom och kommer att
revideras under nästkommande år.
Alla styrelsemedlemmar kommer att få en tydlig arbetsbeskrivning där det framgår vilka uppgifter
som åligger den rollen inom styrelsen. Detta skulle gjorts under föregående år men
arbetsbelastningen på tävlingskommittén tillät inte detta.
Diciplinkommittén har haft några ärenden under verksamhetsåret.
.......................
Ordförande, Dick Köldahl

.......................
Kassör, Rolf Cabander

......................
Sekreterare, Mikael Eklund

.......................
Ledamot, Lennart Holmgren

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Ledamot, Trond Fylling

.......................
Ledamot, Lars Dahlberg

.......................
Ledamot, Claes Pettersson

Ändringar gjorda i det nya stadgeförslaget.
I hela dokumentet har vi bytt ut allt som syftat på distrikt till förbund, ex Svealands
Dartdistrikt mot Svealands Dartförbund.
1 kap 2§ Sammansättning…
eller där svenska dartförbundet tilldelat oss en förening utanför vårt geografiska område.
2 kap 1§ Tidpunkt…
juni månad
2 kap 2§ Motioner…
Motioner och förslag till ärenden att behandlas på distriktsmötet.
Motioner och, 15:e april, motion och
2 kap 3§ Sammansättning av…
Distriktsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.
2 kap 5§ Ärenden…
10. Behandling av:
3) 2 kap. 2§
10 .Val av
1. Distriktsordförande för en tid av två år
2. Tre ledamöter för en tid av två år.(växelvis+ ev. fyllnadsval).
3. En-tre suppleanter för en tid av ett år.
4. En revisor för en tid av två år.
5. En revisorssuppleant för en tid av ett år.
6. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
7. Val av ombud till Distiktsförbundsmöten.
8. Val av ombud till SISU-distriktsmöten.
3 kap 2§
Åliggande
2 kap. 5 § punkterna 1-5
3 kap 3§
Förslagsrätt…
2 kap. 5 § punkterna 1-5 på två ställen
5 kap 1§
Sammansättning
minst sex övriga ledamöter

Motion till årsmötet 2017 gällande distriktsserien f o m 2017-18

Då det finns en gemenskapsregel i Riksserien där det kan användas spelare från annan klubb
registrerad i samma distrikt
vill vi att detta även skall kunna gälla för distriktsserien.
Detta för att spelare från små klubbar som inte har eget lag skall kunna spela i distriktsserien på lika
villkår som gäller för Riksserien. Spelarna som lånas in kan inte användas för mer än ett lag under en
seriesäsong.
Det lämnas öppet i motionen för TK att bestämma eventuella dispansregler och hur man söker
dispans för sådana inlån. Detta vill öppna möjligheterna för att utöka serien med antal lag.
Krav bör självklart sättas till att inlånad spelare är registrerad i Svealands Dartförbund.

Mvh Leif Roar Andersen, kassör Carlstad DC.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen enades om att det var en bra motion och anser att den bör godkännas av mötet. Den ska
skickas vidare till SK för att få ett reglemente som styr hur man i klubbarna använder sig av den.

Motion för separat TK och SK i SveDF 2017/18

Vill härmed lägga motion om att man i SveDF separerar på rollerna TK och SK
Som har varit samma personer tidigare.
Arbetsbördan som ligger på TK/SK i framtiden bör fördelas på flera personer.
Mitt förslag är 2 personer i TK och 2 personer i SK samt att dessa personer självklart
samarbetar med varandra gällande seriespel, Sweden Cup och förbundets regler och
bestämmelser.
Mvh Jarmo Hiltunen TK ordförande i SveDF

Styrelsens yttrande:
Styrelsen ställer sig bakom denna motion, då vi vet att arbetsbördan kommer öka för
seriedelen.

Förslag till avgifter verksamhetsår 2017-09-01–2018-08-31.
För befintliga föreningar:
Licenser
Senior: I enlighet med SvDFs beslut, för närvarande är avgiften 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: 100 kronor.
Serieavgift: 250 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av deltävling förbundsserien: 100 kronor/deltagande lag.
Övergångsavgift: 100 kronor.
För nytillkomna föreningar.
Licenser
Senior 325 kronor.
Junior 0 kronor.
Föreningsavgift 1500 kronor.
Sanktionsavgift 100 kronor
Lagavgift förbundsserien 250 kronor/lag.
Avgift vid arrangerande av deltävling förbundsserien 100 kronor/deltagande lag.
Subventioner:
– 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 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.

