Protokoll från SvDF:s Styrelsemöte Nr 5 den 26:e mars 2011
Plats: Scandic Bromma

Närvarande
Careen True (CT), Leif Karlsson (LK), Anne Gustafsson (AG), Ola Holmberg (OH), Camilla
Rehnlund (CR) och Nils-Erik Ekman(NEK) .
Peter Ersson(PE) och Peter Wahlsten(PW) under punkterna 1 - 6
Frånvarande: Stefan Kilman(StK).
Förkortningar: Förbundsstyrelsen (FS) Tävlingskommittén (TK) Seriekommittén (SK)
Juniorkommittén (JK) Förbundskapten (FK) Arbetsutskott (AU) Internationell representant (IR)

§ 1 Mötets öppnande
Careen True (CT) hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

§ 3 TK rapporterar
Klagomål på SM arrangemanget behandlades och här framkom att en del av dessa kommer att
försvinna nästa år då Juniorer och Oldtimers lyfts bort från SM och att juniorerna kommer att få
ett eget SM nästa år.
När det gäller årets SWOP så är förhandlingar med Scandic inte färdiga men allt tyder på att
kostnaderna för lokalerna kommer att hamna på 100.000 kronor.
Förslag framkom på mötet att försöka se om Peter Wahlsten(PW) kan göra något på det spelställe
som vi hade förra året och återkomma till förbundsstyrelsen med besked.

§ 4 SK rapporterar
Stefan Kihlman(StK) var inte närvarande på dagens möte då han och Denny Sigfalk(DS) var på
Norrlands sista sammandrag för Norrserien. Det som ligger närmast för SK är serieavslutning
nästkommande helg i Göteborg.

§ 5 JK rapporterar
Ola Holmberg(OH) rapporterade att juniorerna har varit på Bosön och deltagit i en kurs. Denna
innehöll både mental och fysisk träning. Då Ola(OH) inte själv kunde deltaga på grund av
sjukdom var Seved Rosén(SR) och Pernilla Brodin(PD) de som var med på denna helgkurs.
Rapporten från Seved(SR) och Pernilla(PB) var att denna kurs var mycket bra och att den var
uppskattad av våra juniorer.
Inför EM och VM kommer det att skrivas in i kontraktet mellan juniorer och förbundet att det
inte är tillåtet att röka och dricka alkohol då man är under 18 år. Om detta skulle inträffa kan
junioren bli hemskickad från tävlingen och bekosta denna resa hem själv. Detta kontrakt kommer
även att undertecknas av föräldrarna.
Det kommer att åka tre personer som ledare till junior EM.

När det gäller uttagning av juniorer till junior EM så är denna uttagning inte färdig ännu, detta
på grund av att de juniorer som har varit med i landslaget nu börjar falla för 18-års gränsen.
Och de som kommer efter ligger så pass jämt mot varandra.

§ 6 FK/IR rapporterar
Vår nye förbundskapten Peter Ersson(PE) och Team Manager Peter Wahlsten(PW) presenterade
sitt upplägg för landslagsverksamheten. Peter Ersson(PE) kommer att ha det övergripande
ansvaret mellan förbundet och Team Managers. Det kommer att vara tre stycken en för herrar
Peter Wahlsten(PW), en för juniorer Ola Holmberg(OH) och en för damer, denna är ännu inte
utsedd.
Landslagstruppen kommer att bestå av en bas på fyra herrar och två damer, sedan kommer det att
finnas en pyramidform med åtta herrar och fyra damer under dessa som är aktuella för
landslagspel. Under dessa finns sedan en grupp med tilltänkta landslagspelare.
Tanken med detta är att det skall finnas personer som vet att de kan vara aktuella för landslagspel
samt att det finns en grupp med reserver för landslagspelare om det skulle blir något förhinder för
av dessa att delta i landslaget.
Peter Ersson(PE) presenterade även planerad tävlingskalender för landslagsspelarna med
träningsmatcher, denna är inte spikad fullt ut ännu.
Styrelsen fick även en presentation av tänkt kalkyl för denna verksamhet så att denna kan
läggas in i budgetarbetet senare under dagen.
Styrelsen tackade för en bra presentation av den kommande landslagssatsningen och önskade
dom lycka till i sitt kommande arbete.

§ 7 RF
Leif Karlsson(LK) har varit på möte med RF angående Idrottslyftet. Det var en grupp med
personer från tre olika förbund representerade på detta mötet, Dartförbundet,
Isseglarförbundet och Racerbåtförbundet. Här diskuterades bland annat hur de olika
förbunden hanterade dessa bidrag till föreningarna. Tanken med Idrottslyftet är att förbunden
skall kunna öka sitt medlemsantal bland juniorer samt att kunna behålla dessa i förbundet
även efter det att de inte är juniorer längre.
Anslaget för respektive förbund är inte riktigt klart ännu men den totala potten pengar till
Idrottslyftet kommer att bli densamma som förra året. Förbunden skall skicka in en
utvecklingsplan för Idrottslyftet senast den 15:e maj.
Leif(LK) informerade att vi har skickat inbjudan till föreningarna om Föreningsutbildning.
Careen(CT) frågade om det har betalats ut några pengar från Idrottslyftet till föreningarna.
Leif(LK) svarade att det finns inga föreningar som ansökt om medel som vi informerade om i
höstas för utbildning i Idrottonline samt IFL (Idrottens Föreningslära Grund).

§ 8 Dart News
Careen True(CT) informerade styrelsen att det kommande numret av Dart News är under
slutbehandling. Careen(CT) försöker få Oskar Lukasiak intresserad att ingå i redaktionen.

§ 9 Idrottonline
Careen True(CT) påpekade att det saknas uppgifter på hedersledamöter i Idrottonline, Leif
Karlsson(LK) fick i uppgift att ta fram uppgifter på dessa personer så att de kan läggas in i
registret.

§ 10 Årsmötet
Careen True(CT) föreslog att vi flyttar datumet för motioner från den 1:e april till den 30:e april.
Vilket även kommer att informeras om i nästa nummer av Dart News.
Leif Karlsson(LK) kommer att skriva ut de motioner som vi har fått påpekande om från RF att
ändra i våra stadgar.
Nytt för i år är att vi kommer att ändra utseende på vår verksamhetsberättelse och årsbokslut,
vilket är ett påpekande från RF att vi skall göra.
Leif(LK) kommer att sammanställa detta inför årsmötet enligt RF:s mall.

§ 11 Skrivelser
Skrivelse från Svealand angående Pär Rihonens uppträdande på SM har inkommit.
Camilla Rehnlund(CR) behandlar denna i TK gruppen och kontaktar berörda parter för att utreda
den uppkomna situationen.
Vi har fått en skrivelse från Fredrik Rosén(FR) att han inte kan delta i RF:s dopingkonferens
den 12:e april. Styrelsen beslöt att Ola Holmberg(OH) och Peter Ersson(PE) skall närvara i
hans ställe.
Leif Karlsson(LK) informerade att han har varit i kontakt med Annika Wahlberg som är
Projektledare hos RF i antidoping frågor. Anledningen var att vi inte finns som förbund under
RF:s dopingsidor gällande vad som är hög utövarnivå. Annika Wahlgren har skickat ett
förslag till text som styrelsen behandlade och kom fram till följande förslag att skickas till
denna sida.
Alt. 1 Utövare som är uttagna till seniorlandslag. Utövare som deltar i SM i herr- och
damsingel.
Alt.2 Utövare som är uttagna till seniorlandslag. Utövare som deltar i SM i herr- och
damsingel, herr- och damdubbel.
Skrivelse från RF att anmäla personer till Riksidrottsmöteti Uppsala har inkommit.
Här beslöt styrelsen att Leif Karlsson(LK) och Nils-Erik Ekman(NEK) skall representera
förbundet. Reserver är Camilla Håkansson(CH).
En skrivelse från Skolidrottsförbundet har inkoomit med en förfrågan om vi vill vara med och
visa oss på deras Inspirationsforum för vuxenstöd i skolidrottsföreningar den 30 sept – 2 okt.
Styrelsen beslöt att detta inte är aktuellt i nu läget.
Skrivelse från ett antal spelare som vill begränsa rätten för spelare som har PDC licens att
delta i spel som kvalificerar till Winmau platser. Styrelsen beslöt att lämna över denna till TK
för behandling.
Leif Karlsson har lämnat in ett ekonomiskt underlag till styrelsen om att inrätta en tjänst som
Generalsekreterare detta som ett led att kunna öka förbundets synlighet i olika sammanhang.
Styrelsen beslöt att det inte är ekonomiskt försvarbart mot våra medlemmar att inrätta en
sådan tjänst ännu.

§ 12 Budget
Styrelsen beslöt följande större förändringar i budgeten:
• att avsätta 50.000 kronor i budgeten till kommande Nordic Cup.
• landslagen junior och senior beslöts att öka summan till 500.000 kronor.
• Marknadsföring 40.000 kronor
• Telefonkostnader 4500 kronor
• Styrelsemöten 60.000 kronor
• Distriktskonferenser och årsmöte 80.000 kronor
• Övriga styrelsekostnader 30.000 kronor
• Utbildning 5000 kronor
• RF uppdrag 20.000 kronor
• För övrigt är det bara smärre justeringar i budgeten

§ 12 Övriga frågor
Styrelsen beslöt att följande skall lyftas på morgondagens distriktskonferens utöver utskickad
dagordning.
Fakturering av föreningsavgifter till de distrikt som ej har inbetalat dessa.

§ 21 Nästa möte
Beslöts att hålla ett telefonmöte inför Riksidrottsmötet för att besluta om vad som vi tycker
om de inkomna motionerna.
Datum och tid för detta är den 30 april klockan 20:00

§ 22 Mötets avslutande
Careen True tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
2011-03-26

Justeras
2011-03-

Leif Karlsson

Careen True

