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1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd. 15 
klubbar, 80 röster. 
 

2 Mötet godkände fastställande av föredragningslistan. 
 

3 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 

4 Rolf Rosenvik valdes till ordförande för mötet. 
 

5 Anders Stafverfeldt valdes till sekreterare för mötet. 
 

6 Magdalena Kuhl och Christoffer Widstrand valdes till protokolljusterare att 
jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt agera rösträknare. 
 

7 Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser för det senaste 
verksamhetsåret. 

7.1 Rolf gick muntligen igenom verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet. 
 

7.2 Rolf läste även upp revisorns (Maggan Ersson) berättelse som godkändes 
och lades till handlingarna. 

8 Balans- och resultaträkning fastställdes och godkändes med ett förbehåll. 
Det är en lokalhyra (9 253 kr) som är registrerad på fel räkenskapår som 
måste rättas till I räkenskaperna. Summa eget kapital och skulder skall 
överensstämma med tillgångarna i balansräkningen. Förbehållet innebär att 
detta skall justeras innan handlingar och protokoll och publiceras på StDFs 
hemsida. Detta är justerat i bilagan till detta protokoll. 
 

9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under 
verksamhetsåret 2016-2017. Beslut var med förbehåll om att felet punkt 8 
ovan skall vara justerat innan handlingar och protokoll och publiceras på 
StDFs hemsida. 
 

10 Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande 
verksamhetsår: 

10.1 Careen föredrog styrelsens verksamhets- och handlingsplan för 2017/2018 
som baseras på SvDFs organisationsförändring med nedlagda lokala 
distrikt. Diskussioner och frågor kring den.  
 

10.2 Stämman beslutade med rösterna 43 för och 37 mot att styrelsen behöver 
arbeta fram en ny verksamhetsplan som presenteras på ett extra 
årsmöte. 

10.3 Motion angående fyrmannaserier. Motionen avslogs av mötet med rösterna 
19 för och 61 mot. 
 

10.4 Budget – Mötet fastställde budgeten. 

 



















Motion från STRIX DK till StDF’s distriktsmöte 2017 

Motionen avser en övergång från 6-mannalag till 4-mannalag i de lägre serierna, spel som 
i damserierna 

Alt 1: div 2, div 3, div 4 

Alt 2: div 3, div 4 

Antalet licensierade spelare inom StDF sjunker sakta men säkert. I mars denna säsong var 
antalet spelare nere i ca 1250 (öppna + dam). Jämför med säsongen 2000-2001 då det var ca 
2780 (öppna serien). Mer än en halvering på dessa år!  

Antalet verksamma klubbar sjunker naturligtvis också. Framför allt små klubbar 
(kompisgäng) försvinner. Några spelare går till större klubbar, men många spelare försvinner 
från darten för gott (eller nöjer sig med Pubserien).  

Exempel från min klubb, STRIX. Förra säsongen var vi 8 aktiva, räcker väl för ett 
sexmannalag.  

Så händer följande:  

- Två spelare försvinner helt på grund av arbete eller familjeförhållanden  
- Tre spelare kan endast vara med ’då och då’ 
- Kvar är tre stycken vilket inte räcker till ett sexmannalag, men kan vara tillräckligt för 

ett fyrmannalag (eftersom någon av de tre ’då och då’ förmodligen skulle kunna vara 
med tillräckligt ofta)  

Det är säkert fler klubbar än vår som har dessa problem! 

Denna motion har därför skrivits för att i någon mån dämpa pågående minskning av antalet 
klubbar och spelare.  

Det finns också ett par positiva bieffekter.  

Stockholms distrikt är geografiskt STORT. Från Södertälje, Ösmo och Nynäshamn i söder till 
Norrtälje, Märsta, Rimbo, Sigtuna i norr. Det är inte alltid så att kommunala transporter finns 
som gör att man är hemma från en bortamatch före midnatt. Med kortare matcher kommer 
vi hem tidigare! I de fall de kommunala transporterna inte finns så kan alla få plats EN bil!  

 

Detta skrivet med en förhoppning om positivt mottagande! 

Stockholm 2017-04-05 

Göran Wikander 

Ordf. i STRIX DK 

 


