StDF Motion till SvDF årsmöte 2016
angående en sänkning av SvDF:s
medlemsavgift
Medlemsavgiften till förbundet är nu 290 kr. Svenska Dartförbundet
uppger att ekonomin är mycket god och har så varit i flera år.
Under det gångna året beslutade styrelsen att reducera antalet
nummer av förbundets medlemsorgan "Dart News", till att
utkommas med endast ett nummer per år, i stället för de planerade
fyra numren per år.
Förutsättningar föreligger nu att ge tillbaka till verksamheten,
eftersom förbundet har redovisat och redovisar överskott samt att
utlovade nummer av "Dart News" blev indragna och att
medlemmarna framledes endast, som det ser ut, kommer att få högst
ett nummer per år, även om det blir tjockare samt kommer att
innehålla större delarna av SvDF's årsredovisning.
StDF föreslår därför en sänkning av medlemsavgiften till 210 kr.
Beräkning på sänkningen:
Antal licenser 2016 = 2400
2400 x 80 = 192 000
Kostnad för Dart News enligt budget 2015/2016 = 200 000
Förslag:
De 80 kronor som sänkningen innebär återbetalas till respektive SDF
för att tillföra medel för riktade rekryteringssatsningar.
Eftersom SDF förväntas öka medlemsantalet och redovisar höjningar
och sänkningar gentemot SvDF bör medel tillföras för att SDF ska
kunna skapa förutsättningar för rekryteringsåtgärder.

Exempel på rekryteringsinsatser kan vara att skapa särskilda tävlingar
för nya potentiella dartspelare, skapa nya mötesplatser, riktat
informationsmaterial eller annat som kan bidra till att fler vill utöva

Stockholm, 2016-04-27

Styrelsen
Stockholms Dartförbund

Motion ti l l SvDFs årsmöte 2016
angående Prova-På-Licens
Vi vill alla att det skall bli fler i Sverige som spelar dart. Det finns
avsomnade" spelare som inte spelat på flera år och det finns
dartintresserade personer som aldrig tävlat i vare sig serie- eller
tävlingssammanhang.
För att enklare locka tillbaka och locka in både dessa spelartyper vill
vi kunna erbjuda dem ett första års Prova-På-licens till lägre
kostnad.
Därför föreslår vi att SvDF halverar sin medlemsavgift för denna
typ av licens. Det är sedan upp till varje distriktsförbund att själva
bestämma rabatt eller mer på sin del av medlemsavgiften.
För att räknas som ny spelare och kunna spela ett år med ProvaPålicens får man inte ha varit licensierad de senaste fem åren.
Stockholm, 2016-04-27

Styrelsen
Stockholms Dartförbund
5 Motioner till SvDF's årsmöte som ska hållas 20160813

1. SAMARBETE MED IOGT/NTO - RIKSNIVÅ
SvDF ska inleda ett centralt samarbete med IOGT/NTO d.v.s. på riksnivå.
Detta för att kunna utforma nya rikstäckande forum avseende dartspel för seniorer, U25 och
juniorer.
Motivering:
SvDF kan påvisa för RF att man aktivt arbetar med att skapa alkoholfria spelforum för alla
åldersklasser och uppnå det man vill för annat upptagningsforum av juniorspelare.

2. SAMARBETE MED IOGT/NTO - DISTRIKTSNIVÅ
Som följd av det centrala samarbetet ska varje distrikt utse en ansvarig kontaktperson som har till
uppgift att utforma samarbetet med IOGT/NTO på lokalnivå (distrikt/ort/vad som är lämpligt i
förekommande fall).
Motivering:
Ett distriktssamarbete som ligger närmare de aktiva spelarna av alla åldrar ger oftast bättre
genomslagskraft.

3. SPEL FÖR JUNIORER TILLSAMMANS MED SENIORER FRÅN 2016/2017 och framåt
Juniorer som är registrerade i en klubb och aktivt spelande i seriespel säsongen 2015/2016 SKA få
fortsätta att spela med seniorer i seriespel, riksserie, delta i seniorklasser i alla slags sanktionerade
tävlingar så som RR till de fyller 18 är.
Juniorer som registreras säsongen 2015/2016 får inte denna möjlighet och får följa de kommande
reglerna för juniorspel när det finns forum för detta.
Motivering:
De juniorer som idag är aktiva har i flera år spelat i seniorspel och ser det som en god träning och
utmaning. Det utvecklar dem eftersom de i sitt respektive distrikt har mycket få andra juniorer att
spela mot och bli utmanade utav. Vi måste värna om den befintliga juniortruppen och ge dem
förutsättningar att utvecklas tillsammans med seniorer.
Tar ni bort det har vi inget juniorspel de närmaste åren och Sverige kommer inte kunna hävda sig
internationellt

4. ANSVAR FÖR JUNIORER PÅ DISTRIKTSNIVÅ
Distrikten fortsätter med att ha ansvaret för alla juniorer i ett distrikt.
Motivering:
Att lägga över ansvaret på föreningar dvs de enskilda klubbarna fungerar inte i praktiken då
juniorerna är spridda i olika klubbar och enskilda klubbar (i Stockholm) har max två juniorer per
klubb.
Man bör se till verkligheten och fortsätta med att låta distriktet ansvara för juniorverksamheten
speciellt med de tilltänkta nya reglerna. Det spelar ingen roll vad RF gör, man måste anpassa dartens
verklighet till våra förutsättningar. Den dagen då det finns tillräckligt många juniorer för att respektive
klubb har minst ett juniorlag för seriespel och att det finns tillräckligt många juniorlag i ett
distriktförjuniorseriespel, då kan man lyfta över ansvaret på klubben.

5. SPEL FÖR JUNIORER
Juniorer som är registrerade i en klubb och aktivt spelande i seriespel säsongen 2015/2016 SKA få
fortsätta att spela med seniorer i seriespel, riksserie, delta i seniorklasser i alla slags sanktionerade
tävlingar så som RR tills de fyller 18 är.

Motprestation är att de även deltar i ett förbestämt antal juniortävlingar i den nya satsningen,
ex hälften av det antal som är inplanerat per halvår.
Motivering:

Förbundet kanske är på rätt spårför att locka nya juniorer, men att göra det på det här sättet
gynnar nog inte våra juniorer vi har idag. Dom är redan med i cirkusen, vet och sett hur
det går till ute på tävlingarna.
Man kan gå en gyllene medelväg vilket skulle betyda mycket mer dart för våra nuvarande
juniorer. Som jag förstår förbundets agenda så vill de locka nya juniorer med separata
tävlingar och andra möjligheter.
Ge våra nuvarande juniorer dispens att spela som de gör idag gentemot att de måste även ställa
upp i ett visst antal tävlingar i den nya satsningen som förbundet gör.
Om jag förstått förbundet rätt kommer de att sponsra med resor och annat till den nya
satsningen vilket är bra för dem då de får möjlighet att åka på dubbelt så många tävlingar.
Förutsättning att seniortävlingar och de nya juniortävlingarna INTE spelas samtidigt.

Undertecknad lämnar in dessa motioner i sitt namn med inspiration från andra och inlägg på
Facebook.
Magdalena Kuhl
Juniormamma och spelare för SPIKKASTARNA

Motioner gällande juniorverksamheten och nykterheten till årsmötet
den
20160813 i Uppsala

Att juniorerna även efter 2016/2017 ska få spela seriespel och
ranking. Alltid tillsammans med ansvarig nykter vuxen.
Att svenska dartförbundet och de lokala klubbarna ska verka för
att skapa 50 spelställen utan alkohol spridda över landet, samt
att alla distrikt ska ha minst 2 nyktra spelställen där juniorer och
seniorer kan mötas på lika villkor. (förslag det finns lokaler och
färdiga
juniorverksamheter
inom
IOGT-NTO
och
frikyrkor/svenska kyrkan t.ex. scouterna)
Att svenska dartförbundet ska verka för att öka
juniorverksamheten genom samarbete landets ungdomsgårdar
och genomföra introduktionskurser för ungdomsledarna.
Att svenska dartförbundet kontaktar mattelärarna centralt för att
introducera darten som en del i undervisningen vid
huvudräkning och kalkyleksi.

Att verka för att ungdomsserier startar fritidsgårdar emellan på
lokal och riks nivå.

Dessa 5 motioner främjar spridningen, legitimitet och ökar
förhoppningsvis tillströmningen av juniorer till klubbarna

Motionerna är insända av Linn Karlström Bramglay 020627-3922
med hjälp av Lotta Karlström.
Järfälla den 20160430

Skrivelse till Svenska Dartförbundets förbundsstämma 2016 angående arvoden
Bakgrund:
Genom inträdet i RF har arbetsbördan ökat på alla poster i förbundsstyrelsen.
Vi behöver deltaga i olika informationsmöte, samt att vi behöver arbeta och utveckla oss efter
riktlinjer som RF ålägger oss. Vi har heller ingen anställd som sköter kanslitjänst.
Motivering:
RF rekommenderar att man betalar ut ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vi tycker istället att det är
bättre med fasta arvoden, som följer prisbasbeloppet.
Förslag till beslut:
Vi vill gärna att årsmötet bifaller utbetalning av arvoden till styrelsen. Vårt förslag är 7 prisbasbelopp
exkl arbetsgivaravgifter att fördela enligt nedan:
A ordförande 2 B vice
ordförande/GS 1
C kassör 1
D kanslitjänst 1
E ledamot 0,5 F ledamot 0,5
G ledamot 0,5
H ledamot 0,5

För styrelsen i Svenska Dartförbundet 2016-04-09

Camilla Rehnlund
*Ett prisbasbelopp är 44300:-*

