Protokoll för årsmöte i Svealands Dartförbund 2016-06-05
1.

Mötets öppnande.
Rolf Cabander, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd.
Birjer Jarl DK, 3 röster.
Bjurhovda Bulls DC, 4 röster.
Bulls Eye DC, ingen representant.
Carlstad DC, 2 röster.
City DC, 3 röster.
Dessa Trådar DC, ingen representant.
Fagersta-Skinnskattebergs DC, 2 röster.
Köping DC, 2 röster.
Motala DC, var representerade men då klubben inte sänt in sina årsmöteshandlingar till
Svealands Dartförbund, så hade de ingen rösträtt på årsmötet.
Tuna DC, 1 röst.
Sammanlagt antal röster 17 stycken.

3a.

Mötets behöriga utlysande.
Mötet har utlysts 5 maj 2016, via mail till klubbarna och en annons på sidan Svealands Dart
på facebook.
Fastställande av dagordningen.
Efter tillägg av denna punkt kunde dagordningen fastställas av årsmötet.

3b.
4.

Val av ordförande för årsmötet.
Rolf Cabander fick förtroendet att leda mötet.

5.

Val av sekreterare för årsmötet.
Mikael Eklund fick förtroendet att sköta denna syssla.

6.

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Janne Paaso och Pontus Bergman.

7.
a.

Behandling av:
Verksamhetsberättelsen.
På grund av personliga skäl har ingen verksamhetsberättelse upprättats och kunnat delges
mötesdeltagarna. Därför kunde inget beslut gällande verksamhetsberättelsen tas. Muntligt
kunde styrelsen delge att 1 styrelsemöte hållits under året, distriktet har haft 130 licensierade
medlemmar. Dock beslutades så snart en skriftlig version upprättats sänds den ut till
klubbarna.
Förvaltningsberättelse.
Rolf Cabander föredrog den, se bilagan. Årets resultat blev ett underskott på 4 500,50 kronor.
Pontus Bergman, City DC, ställde frågor gällande bidraget på 3 838,00 kronor från
Västmanlands Idrottsförbund. Rolf berättade att det tillkommit genom att Köpings DC fört
liggare på sina träningar. Rolf Cabander berättade lite om hur Köping DC gjort, genom att
träningar är förberedelser inför till exempel seriespel och övriga klubbar rekommenderades att
göra likadant. Bra att veta är att bidragen går in till SveDF, som i sin tur kommer utföra en
fördelning av pengarna till de klubbar som redovisat verksamhet.
Mötet godkände förvaltningsberättelsen.

b.

c.

Revisionsberättelsen.
Rolf Cabander föredrog revisionsberättelsen, se bilagan.
Mötet godkände den.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.
a.

Behandling av:
Verksamhetsplan.
Ingen verksamhetsplan lades fram men styrelsens intentioner är att fortsätta arbetet med att
hjälpa till att utveckla darten i distriktet,
Styrelsens förslag.
Styrelsen hade inga förslag att ta upp för behandling på mötet.
Inkomna förslag från Svealands Dartförbunds medlemsföreningar.
Inga inkomna förslag.
Inkomna motioner.
En försent inkommen motion från Birjer Jarl, gällande möjligheten att en spelare ska kunna
spela i flera distriktsserier till exempel på grund av arbetssituation. Då den inkommit försent
behandlades den inte på mötet, men Stefan Johansson, Birjer Jarl DK, gavs möjligheten att
berätta mer om andemeningen med motion. Mötet rekommenderade att de skulle skicka den
som enskild motion till Svenska Dartförbundets årsmöte.
Budget och avgifter.
Styrelsen lämnade förslaget att fjolårets avgifter även ska gälla för kommande år, se bilaga.
Beslut togs för de olika rubrikerna i dokumentet.
Befintliga föreningar, efter en rättelse på ett årtal, godkändes den.
Nya föreningar. Godkändes.
Subventioner. Godkändes.
Administrativa avgifter. Godkändes.
Startavgifter. Godkändes.
Startavgifter DM. Godkändes.
Reseersättningar. Godkändes.
Styrelsens ersättningar. Godkändes.

b.
c.
d.

e.

10.
a.
b.

c.
d.
e.

Val av:
Ordförande för en tid av ett år.
Claes Pettersson.
Tre stycken ledamöter för en tid av två år.
Fler kandidater än platser lades fram till val, vilket innebar att omröstning fick tillämpas.
Mikael Eklund City DC, valdes enhetligt.
Omröstning skedde mellan Janne Paaso, Jarmo Hiltunen, Krister Norberg, Lars Dahlberg och
Pontus Bergman.
Efter omröstningen valdes Krister Norberg, FSDC och Pontus Bergman, City DC in i
styrelsen,
Suppleanter för en tid av ett år.
Lars Dahlberg, FSDC, Janne Paaso, City DC och Jarmo Hiltunen, Köping DC valdes som
suppleanter.
Revisor för en tid av två år.
Inga förslag, så ärendet hänsköts till styrelsen.
Revirssuppleant för en tid av ett år.
Inga förslag så även denna punkt hänsköts till styrelsen.

f.
g.
h.

Valberedning, ordförande + två ledamöter för en tid av ett år.
Patrik Berglund, Köping DC valdes till ordförande.
Mari Färnefors, Bjurhovda Bulls DC, valdes till ledamot.
Ombud till förbundsmöten.
1:a handsval, ordförande Claes Pettersson.
Reserv, Rolf Cabander.
Ombud till SISUs-distriktsmöten.
Södermanland, Jimmy Nyholt Tuna DC
Västmanland, Mikael Eklund
Östergötland, Madeléne Sagle, Motala DC.

11.

Val av hedersmedlem.
Styrelsen lämnade förslag på att Per Lindström, ska bli invald som hedersmedlem i Svealands
Dartförbund. Årsmötet gick på styrelsens linje och valde in Per son hedersmedlem.

12.

Mötes ordförande Rolf Cabander tackade för visat intresse, ett aktivt möte och förklarade
mötet avslutat.
Protokollförare.
______________________
Mikael Eklund, sekreterare
Justeras:
____________________
Janne Paaso
_______________________
Pontus Bergman

Förslag till avgifter verksamhetsår 2016-09-01–2017-08-31.
(oförändrade från fjolåret)
För befintliga föreningar:
Licenser
Senior: 200 kronor om avgiften är inbetald till 31/8-2016. Efter det 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:
- 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 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.

