
 

Svenska Softtip & Autodart Förbundet 

Årsmötesprotokoll 2020 

Datum: 2020-01-08  

Tid: 18.30 

Plats: Pikado Dartförening, Helsingborg 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Mötets behörighet godkänns. 

3. Röstlängden fastställdes till 16 st.  

4. Dagordningen godkänns.  

5. Val av mötesfunktionärer.  

a) Mötesordförande Håkan Nilsson  

b) Mötessekreterare  Zarah Blomqvist  

c) Justeringsmän   Camilla Loberg & Anton Resell 

d) Rösträknare   Glen Rosberg 

6. a) Verksamhetsberättelse läses upp & godkänns.  

b) Förvaltningsberättelse läses upp & godkänns.  

7. Styrelsen ges ansvarsfrihet.  

8. Motioner. 

a) Förslag lämnas av kassör Christer Nilsson att flytta landslagskvalet till 

höstsäsongen istället för att ha den under våren, som man vanligtvis har. Detta 

grundar sig i SoFts ekonomiska situation.  

Beslut tas & alla 16 med röstlängd röstar ja till förslaget.  

Detta innebär att man under/efter höstsäsongen kommer hålla ett landslagkval för 

att sedan skicka vinnarna till EM under 2021.  

Styrelsen kommer ha ett styrelsemöte för att bestämma vilka villkor som kommer 

gälla. Det diskuteras bland annat om att ha ett kontrakt då landslagsspelarna 

representerar Sverige men även att man måste vara med på ett visst antal 

obligatoriska träningar inför EM.  

9. Val av styrelsefunktioner  

a) Ordförande 2 år  Håkan Nilsson 

b) Sekreterare 1 år   Zarah Blomqvist 

c) Styrelsesuppleant 1 år Annette Blomqvist  

d) Styrelsesuppleant 1 år  Martin Kaunitz  

e) Revisor 1 år   Bodil Lyredal 

f) Valberedning   Styrelsen 



10. Fastställande av avgifter till SoFt & ligaansvarig.  

Idag betalar varje spelare 125 kr i spelaravgift per säsong. 

Beslut tas under årsmötet att till hösten höja avgiften till 150 kr per spelare.  

Dessa 25 kr som tillkommer går direkt till SoFts kassa, vilket i en förlängning innebär 

att man kan säkerställa att ett landslag skickas till EM 2021.  

11. Firmatecknare är ordförande Håkan Nilsson & kassör Christer Nilsson. 

12. Övriga frågor.  

a) Fråga uppkommer efter ett facebookinlägg gällande bestraffningsreglerna. Dessa 

vill medlemmarna ha uppdaterade & tillgängliga för alla medlemmar att kunna läsa. 

Roman löser detta.  

b) Fråga angående vikten på pilar & hur detta bestraffas. Spelreglerna säger följande: 
Maximala vikten på pilarna får ej överstiga 18 gr. Marginaler på max 5 % är tillåtna. Spelare 

som använder tyngre pilar avstängs för resten av säsongen och matcherna som spelaren har 

använt sig av tyngre pilar räknas som förlust. Således kan ett lag som vunnit genom denna 

spelare bli fråntagen vinsten + poäng.   

Medlemmar på plats tycker att stickkontroller på vikten av pilarna bör genomföras. 

Detta innebär alltså att det kommer bli aktuellt med stickkontroller i framtiden.  

c) Fråga angående landslagslotteriet. Detta kommer Benny fortsätta att hålla i, med 

lite hjälp. 

13. Mötet avslutas.  

 

 

 

 

Sekreterare: Zarah Blomqvist   __________________________ 

 

Justerare: Camilla Loberg    __________________________ 

 

Justerare: Anton Resell    __________________________ 


