Protokoll fört vid Svenska Dartförbundets telefonmöte 2011-03-03
Närvarande: Careen True (CT), Camilla Rehnlund (CR), Leif Karlsson (LK), Stefan Kilman
(StK) och Nils-Erik Ekman(NEE)
Frånvarande: Ola Holmberg (OH) och Anne Gustafsson (AH).

1.Öppnande
Careen True(CT) hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.Förbundskapten
Med anledning av att nuvarande förbundskapten Richard Hagel(RH) har avsagt sig uppdraget
som förbundskapten har Careen True(CT) varit i kontakt med landslagsspelare för att få
information om tänkbara kandidater till Förbundskapten och Team Maneger. Careen(CT) har
även varit i kontakt med dessa personer och informerat om förbundsstyrelsens krav på dessa
poster. Namn presenterades för förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsen beslöt efter lite
diskussion att utse Peter Ersson(PE) till ny förbundskapten och Peter Wahlsten(PW) till Team
Maneger. Bägge dessa personer har accepterat innebörden i uppdraget och kommer att
underteckna ett avtal för uppdraget.

3.Avtal för Landslagsuppdrag
Ett förslag till avtal för Förbundskapten, Team Maneger och Landslagsspelare presenterades
av Careen True(CT). Förslaget diskuterades och godkändes i sin inriktning. Dock finns
möjlighet att inkomma med synpunkter innan helgen efter genomläsning.

4.Distriktskonferens
Distriktskonferensen kommer att hållas den 26-27:e mars på Scandic Bromma detta med
anledning av att Scandic Alvik inte har tillräckligt med konferensutrymme ännu.
Leif Karlsson(LK) har skickat en information till distrikten om tid och plats för att distrikten
skall kunna planera in detta möte.
Mötet kommer att börja med middag klockan 18:00 på lördagen.
Styrelsen diskuterade punkter som skall behandlas på konferensen och kom fram till följande.
• Tävlingsbestämmelser
• Motioner till Årsmötet
• Förutsättningarna för deltagande på Årsmötet
• Valberedningen
• Föreningsavgifter
• Licenshantering
• Valberedning
• Junior- och landslagsstrategier
• RIM (Riksidrottsmötet i Uppsala)
Styrelsen beslöt att Leif Karlsson(LK) skickar ut en ny kallelse till distrikten med tider och
punkter som skall behandlas.

5.Valberedning
Valberedningens ordförande Tina Laine(TL) önskade få resan till Eskilstuna betald av
förbundet för att kunna träffa personer från valberedningen i samband med SM. Styrelsen
beslöt att förbundet betalar tågbiljetten för Tina(TL) till Eskilstuna. Leif Karlsson(LK) bad att
få tider för resan så att han kan boka denna åt Tina. Careen(CT) kontaktar Tina(TL) och
informerar om detta.

6.Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte som är planerat till lördagen den 26:e mars kommer i huvudsak att vara ett
budgetmöte. Detta möte kommer att hållas på Scandic Bromma. Leif Karlsson(LK) har bokat
möteslokal åt styrelsen.

7.Övriga frågor
Leif Karlsson(LK) lyfte frågan om eventuellt tillsättande av en Generalsekreterare. Styrelsen
beslöt efter diskussion om för- och nackdelar med en sådan tjänst att Leif Karlsson(LK) skall
inkomma med en kostnadskalkyl och arbetsbeskrivning innan man kan fatta beslut i frågan.

7.Mötets avslutande
Careen True(CT) tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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