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1 VERKSAMHETSOMRÅDE

Stockholms Dartförbund, förkortat StDF, är en ideell idrottsförening som bildades 1967. Föreningen 
har till uppgift att organisera dartföreningarna i distriktet och i övrigt befrämja dartsporten och 
sprida kunskap om densamma. 

StDF:s huvudverksamhet är att organisera seriespel för distriktets föreningar (drygt 1000 utövare 
fördelat på ca 60 föreningar). Det finns fyra seriesystem: Öppna Serien, Damserien, 
Mixedlagsserien och Reservlagsserien. Utöver detta arrangeras Stockholm Cup för alla lag. 
 
Utöver seriespelet anordnar vi Distriktsmästerskap – DM och Grand Prix-tävlingar - GP.
GP:n läggs normalt ut på föreningar/spelställen men under StDF:s överinseende och regelverk.

Web-baserade onlineturneringar är en nystartad aktivitet som vi har för avsikt att vidareutveckla.

2 ORGANISATION

StDF:s verksamhet sköts av en styrelse, bestående av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 
indelade i olika sektioner. 

De olika sektionerna kan variera efter behov, men är för närvarande:
• Arbetsutskottet (AU)
• Seriekommittén (SK)
• Tävlingskommittén (TK)
• Ungdomskommittén (UK)
• Rekryterings- & Marknadskommittén (RM)
     IT-kommittén (IT)
     Webdartkommittén (WK)

Sektionernas arbetssätt:
• Kommittéledaren: Har i uppgift är att organisera, delegera, involvera 
• Kommittémedlemmar: Är aktivt engagerade och involverade i arbetet, samt delar 

på administrationsjobb 
• Adjungerade medlemmar: Det är möjligt att adjungera medlemmar utanför styrelsen, 

vid behov
• Samarbetsformer: Fysiska och digitala möten. Löpande samarbete via e-post och 

Facebook-grupp.

Informationskanaler som används är en webbsida och en facebook-sida. 
Projekt och projektorganisationer kan användas vid behov.
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3 NULÄGE

STYRKOR

SERIEN:

Stockholms Dartförbund har norra Europas bäst fungerande seriesystem med snabb uppdatering av tabeller 
och statistik.

Att vi har en Öppen serie som fungerar där män och kvinnor möts på lika villkor, samt en egen damserie.

Vi behåller en reducerad licensavgift första året för nya eller oregistrerade spelare (som inte varit licensierad 
under de senaste 5 åren).

Det finns ”prova-på” möjlighet för nya ”enstaka” spelare för att testa, till exempel cuper/tävlingar typ ”Blåbär 
Open”, Reservlagsserien och Sommarserien.

TÄVLINGAR:

 Väletablerad GP struktur
 Ett par erfarna klubbar som tävlingsarrangörer
 Långt framme med digitaliseringen

SVAGHETER

SERIEN:

Antalet utövare/föreningar har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Tyvärr ökar även medelåldern då 
nyrekryteringen är låg och de befintliga utövarna åldras. Tappet av damlag har också varit betydande. 

Det är inte alltid lätt för nya enstaka utövare att komma i kontakt med en förening där man kan spela seriespel 
direkt. Antalet spelställen har påtagligt minskats.

Kanske coronapandemins inverkan på spelare som tillfälligt har tagit paus från darten gör att vissa tvekar att 
åter licensiera sig.

TÄVLINGAR:
 Antalet tävlingsdeltagare har minskat över tiden
 Lågt antal damer och flickor
 Försämrad kvalitet på tävlingarna
 Få personer som är med och arrangera tävlingar
 Eventuella anledningar till lägre deltagarantal: Åldersfördelning, GP statusen har sjunkit 
 Lågt utbud av tillräckligt stora tävlingslokaler
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UNGDOMAR:

 Få ledare
 Få utövare och få lämpliga spelställen för ungdomar
 Risk för få kommande aktiviteter/speltillfällen för juniorer
 Ingen eller liten andel ungdomar som inte är barn till redan aktiva utövare 

MÖJLIGHETER

SERIEN:

Trots ett redan väl utvecklat statistik- och tabellsystem finns flera möjligheter att utvecklas inom området. 
Seriestrukturen har (även om den är mycket bra) utvecklingspotential genom att exempelvis:

 Ha en striktare pyramidformad seriestruktur
 Om trenden ökar betydande för ”4-mannalag” i Öppna serien, införa 4-mannalag 

                 för alla grupper/serier i samtliga divisioner i Öppna serien
 Eventuellt starta en företagsserie (korpen)

TÄVLINGAR:

 Öka samarbetet med närliggande distrikt
 Övergå helt till 100 % digitala tävlingar, så att alla klasser kan följas live hemifrån
 WDF tävling till Stockholm
 Mer streaming

UNGDOMAR:

 Möjlighet finns för ungdomar att delta i distriktsseriespel denna säsong 
 Juniorsamarbete med Upplands, Svealands och Dalarnas Dartförbund med läger samt tävlingar 
 Juniorträningar och andra aktiviteter även för U25 på East End & Company och MiNi Dart- & Barevent
 Mentorskap för våra juniorer
 Rekryteringsunderlag: Universitet och Skolor
 Bidrag: RF-bidrag, LOK-stöd, Lokalbidrag
 Utbildningsmöjligheter stora genom RF-SISU, t ex. Ledarutbildning
 Planer finns för att nya ungdomstävlingar startas i alla distrikt (rankingpoäng) med ett slutspel (SvDF)

HOT

SERIEN:

 Det är många aktiviteter för ungdomar/unga vuxna som konkurrerar med darten
 Byråkratisk process i samband med uppstart av ny förening
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TÄVLINGAR:

 Fler konkurrerande tävlingar
 Svårt att hitta bra datum
 Dartställena har svårt att få ekonomin att gå ihop eller i alla fall att gå bra
 Risk för tävlingsverksamheten om ställen som MiNi och East skulle försvinna
 Svårt hitta bra lokaler för större evenemang
 Färre engagerade och duktiga tävlingsledare

UNGDOMAR:

 Risk att antalet juniorer minskar ytterligare om inte en juniorserie i SvDF:s regi  kommer igång

4 VISION & MÅL

VISION

Att darten blir så etablerad att den förekommer i folks vardag!

AKTIVITETER OCH KORTSIKTIGA MÅL

SERIEN:

 Bibehålla antalet utövare i seriespelet
 Fortsätta att hålla hög kvalitet i verksamheten
 Förbättra kommunikationen gentemot utövarna
 Skapa separata seriesystem för ”4-manna” och ”6-mannalag” i Öppna serien

TÄVLINGAR:

 Säkra, arrangera, planera tävlingar: minst 6 GP + DM + GP slutspel

 Skapa gynnsamma förutsättningar för att tävlingsarrangörerna ska utvecklas

 Utvärdera DM och genomförda idéer för att höja GP statusen och antal start, t.ex. 3-distriktsranking

 Övergå till 100 % digitala tävlingar, om möjligt

UNGDOMAR:

 Samverka inom SvDF:s utvecklingsarbete för ungdomsverksamheten
 Skapa förutsättningar för en ungdomsverksamhet utanför seniorverksamheten, t.ex. juniorseriespel
 Skapa nya tävlingsformer
 Organisera olika ungdomsträffar, dartspel och utbildning
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IT:

 Streaming av matcherna i högsta serien
 Digitalisera blanketter, ex. anmälningsblanketter
 Vidareutveckla införandet av digitaliserad skrivning med hjälp av ”Padda” eller liknande

 

REKRYTERING:

 Organiserade träningar för nybörjare samt nybörjarcup

 Arrangera introduktionstävlingar för nya spelare, s.k. Blåbär Open
 Informera om möjligheten att teckna Prova-på-licens 
 Undersöka möjligheterna för studentverksamheter och 65+
 Marknadsföra darten med hjälp av streaming
 Samarbete med RF-SISU

LÅNGSIKTIGA MÅL

 Öka antalet utövare med minst 10 % över en 5-årsperiod
 Utöka antalet tävlingsdeltagare med 20 % över 3 år i de sanktionerade klasserna

5 UTVECKLINGSPLAN

Kontinuerlig översyn av seriesystemet görs för att utveckla darten. Det vi kan se som en möjlig utvecklingsväg 
är serier för riktade målgrupper U25, Företag, Korp, 65+ och web-baserad dart. Insatser för att värva spelare i 
åldergruppen ”unga vuxna”.

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

 Öka antalet streamade dartmatcher
 Vi provar kommande säsong att införa separata seriesystem för 4-manna 

                och 6-mannalag i Öppna serien  
 Flytt av speldag för SE och Div. 1 till onsdag 
 Måndag som undantagits för seriespel ska mer utnyttjas som träningsdag
 Skapa en instruktion för vad som behövs för uppstart av ny förening 
 Arrangera tävlingar i samverkan med närliggande distrikt, t.ex. Upplands Dartförbund
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IDÉER OCH UTREDNINGAR

 Om intresset för 6-mannalag inte avtar, verifiera separata 4- och 6-mannaseriesystem i Öppna serien 
 Om intresset för 6-mannalag markant avtar, så att ett borttagande av 6-mannna i Superligan riskerar 

ske, bjuda  in till ett möte med klubbarna som berörs. 
 Utöka organisatoriskt samarbete med leverantörer, restauranger/krögare, sponsorer 
 Utreda utökade kvalitetskrav och kvalitetsförbättringar på GP:n
 Starta upp en träningsgrupp i StDF:s regi
 Saknas tillräckligt många föreningar som arrangerar GP tävlingar, så går StDF in och arrangerar
 Ge fri start i hobby/amatörklasser för nybörjare
 Dela ut fri start i rekryteringstävlingar till GP:n 

 Försöka få in annorlunda spel eller spelsätt på GP tävlingar

 Krav på arrangörer, t.ex. krav på en handlingsplan så det bara inte är en person som håller tävlingarna

6 CORONAPLAN

 När det finns restriktioner från våra myndigheter eller RF så har vi en anpassad Coronaplan 
                för dartverksamheten

 Seriespel, tävlingsverksamheten och träningsaktiviteter hålls nere i storlek/omfattning 
                om det finns en rekommendation från myndigheterna och RF angående detta 

 Tydliga direktiv vad som gäller för tävlingsarrangörer 
 Möjlighet att del-arrangera GP/DM på olika tider, dagar eller helger och spelställen
 Beredskap för eventuell flytt av lokal eller speldag, p.g.a. ändring av restriktionerna
 Erbjuda Web-darttävling som komplement   
 Framtaget dokument med riktlinjer och råd för dartspel under Coronapandemi uppdateras löpande



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022 
Syfte/ändamålFel! Bokmärket är inte definierat. 

EkonomiFel! Bokmärket är inte definierat. 

StyrelsenFel! Bokmärket är inte definierat. 
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SYFTE/ÄNDAMÅL 

Ändamålet är att bedriva dartverksamhet med seriespel och tävlingar för alla registrerade medlemmar. 

 

EKONOMI 

Ekonomin under verksamhetsåret har varit stabil och beträffande alla siffror för räkenskapsåret hänvisas till 
resultat- och balansrapporten. 

 

STYRELSEN 

    Rolf Rosenvik     Engelen   Ordförande           Vald t.o.m. 2023 

    Mikael Berg     Rockhangers   Vice ordförande   Vald t.o.m. 2024 

    Stefan Kilman     Hammarby   Kassör                    Vald t.o.m. 2022 

    Denny Sigfalk     Rockhanger   Ledamot                Vald t.o.m. 2022 

    Ronnie Brattfalk     Järfälla   Ledamot                Vald t.o.m. 2023 

    Daniel Nelson-Tomisic     Solna AIK   Ledamot                Vald t.o.m. 2024 

    Viveka Träff     Steel Tons    Ledamot                Vald t.o.m. 2024 

    Mikael Nybro     Rockhangers   Suppleant              Vald t.o.m. 2022 

    Christian Andersson     Rockhangers   Suppleant              Vald t.o.m. 2022 

 

Föregående årsmöte hölls digitalt via Teams den 27:e maj 2021. Styrelsen har haft 9 protokollförda 
styrelsemöten, inkl. ett konstituerande styrelsemöte, (drygt hälften digitala). Vi har p.g.a. Coronapandemin 
intensifierat vårt arbete bl.a. för att bättre möta de svårigheter och problem som restriktioner och spelstopp 
inneburit. Kommande årsmöte planeras genomförs delvis digitalt (hybridmöte).  



KOMMITTÉER 

ARBETSUTSKOTTET 
Ledamöter: Rolf Rosenvik (Ordf.), Mikael Berg, Stefan Kilman och Denny Sigfalk 
Uppgifter: Fatta enklare beslut för att påskynda vissa styrelsefrågor samt att skyndsamt avgöra 

ekonomiska frågor 

SERIEKOMMITTÉN 
Ledamöter: Stefan Kilman (Ordf.), Rolf Rosenvik, Denny Sigfalk, Ronnie Brattfalk,  
 och Viveka Träff 
Uppgifter: Administrera och utveckla seriespelet samt Stockholm Cup 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Ledamöter: Denny Sigfalk (Ordf.), Viveka Träff, Mikael Berg, Mikael Nybro, Daniel Nelson-Tomisic  

och Christian Andersson 
Uppgifter: Administrera, utveckla och arrangera tävlingsverksamheten i distriktet 

UNGDOMSKOMMITTÉN 
Ledamöter: Daniel Nelson-Tomisic (Ordf.), Denny Sigfalk, Viveka Träff och Christian Andersson 
Uppgifter: Administrera och utveckla ungdomsverksamheten i distriktet 

REKRYTERINGS & MARKNADSKOMMITTÉN 
Ledamöter:  Mikael Berg (Ordf.), Rolf Rosenvik, Ronnie Brattfalk, Christian Andersson 
Uppgifter: Verksamhetsutveckling inom StDF, i samarbete med klubbar och SvDF 

IT-KOMMITTÉN 
Ledamöter: Ronnie Brattfalk (Ordf.), Mikael Berg, och Mikael Nybro 
Uppgifter: Administrera och utveckla webb- och IT-lösningarna för distriktet 

WEBDART-KOMMITTÉN 
Ledamöter: Mikael Berg (Ordf.), Denny Sigfalk och Ronnie Brattfalk 
Uppgifter: Administrera och utveckla webdarten 

UTÖVER ARBETET INOM KOMMITTÉERNA HAR STYRELSEN ARBETAT MED ATT:  

Gentemot Svenska Dartförbundet fortsatt driva frågan om en mer strukturerad verksamhet där ambitionen är 
att få en modernare och mer effektiv dart där utveckling och framtid ligger i fokus.  

Genomfört digitala planeringsträffar där vi bland annat diskuterat nya vägar att popularisera darten.  

Intensivt arbetat med att så snart Coronapandemin skulle ge oss möjlighet, återstarta den pausade 
dartverksamheten. 

Vi har även deltagit i digitala utbildningar som RF-SISU Stockholm arrangerat. 

STATISTIK 

Antal licensierade spelare: 1015 st, var av 4 st juniorer samt 61 st Prova-På-Licenser.  

Antal registrerade föreningar: 60 st 



 

ARBETSUTSKOTTET (AU) 

AU har haft kontinuerliga möten under året. De frågor som bl. a. har behandlats är covid-19 utvecklingen, 
budgetuppföljning samt upprättande av budgetförslag inför 2022/2023. 

 

SERIEKOMMITTÉN (SK) 

Seriekommittén har under gångna säsongen omfattat 157 lag från 60 klubbar, som har spelat i 18 olika serier.  

 

Under sommaren hade myndigheterna lättat på Coronarestriktionerna, så höstsäsongen kunde startas vecka 
38 som vanligt. Hela höstsäsongen kunde genomföras men uppstarten efter juluppehållet flyttades fram 4 
veckor eftersom coronarestriktionerna åter skärpes före jul. En förhoppning om att myndigheterna skulle lätta 
på restriktionerna gjorde att vi flera gånger planerade för att kunna återuppta den pausade dartverksamheten. 
P.g.a. det förlängda juluppehållet tvingades vi komprimera kvalspel och slutspelet.  

Öppna serien hade i år fem divisionsnivåer (Superliga, Superetta + div. 1-3) och Damserien i en division, två 
divisioner (tre serier) i Mixedserien och en Reservlagsserie. I superettan t.o.m. div. 3 har vi gångna säsongen 
även haft serier med ”fyrmannalag” och dessa utgör nu 75 % av lagen i öppna serierna och intresset har ökat 
för varje år sedan införandet. Samtliga lag som deltog i öppna serierna och damserien hade också fri anmälan 
till Stockholm Cup. Finalspelet i Stockholm Cup spelades den 2 april. Finalen vanns av SSDC från superligan mot 
Elektroflyers, 3A. Treor blev SSDC, 1A och Oasen, 2FB. 

Superligefinalerna spelades lördagen den 21 maj. Damfinalen vanns av Steel Tons A som slog Spikkastarna A i 
finalen med 4-1. Treor blev Oilers och Steel Tons B. 

 Finalen i öppna serien vanns av Belkin Power som slog SSDC i finalen med  6-3. Treor blev TYO DC och Mitt i 
DC. 

Seriesegrare i övrigt blev: 

SE – Nacka/Wermdö 3A - Elektroflyers 3FD – TTVH 

1A - Nynäshamn 3B – Engelbrekt  X1 – Steel Tons 

1FM – Mjölner  3FA – Väsby  X2A – Pullorna/Rockhangers 

2A – MAD  3FB – Pewter Tankard X2B – Nacka/Wermdö 

2FA – SpikKastarna 3FC – TYO DC  RLS – Sthlm Bullseye 

2FB – Ösmo  

Prisutdelningarna och Divisionsmästerskapen sker under vecka 22. 

 

SK:s information till klubbarna har skett genom vår hemsida och per mail. Information har även lagts ut på StDF 
Facebooksida samt publicerats på Facebookgruppen StockholmsDarten.  



 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

 

Tävlingsaktiviteterna har återgått till normal nivå efter att de flesta Coronarestriktionerna hävdes 9 februari. 

TK-ordföranden har deltagit i TK/SK-möte som SvDF arrangerat. 

Vi har under året jobbat med hur vi ska få upp antalet startande på våra GP tävlingar. Det jobbet kommer också 
att fortsätta nästa år.  

Rankingpoäng som samlats in under 2019/2020 säsongen (4 tävlingar) förs över till denna säsong 2021/2022. 
Säsongen 2020/2021 kom aldrig igång p.g.a. coronapandemin. Vi har under året arrangerat 5 st GP 
rankingtävlingar och 6 st OldTimer rankingtävlingar, DM inräknat. Två GP:n samt två OT-GP:n fick ställas in 
p.g.a. pandemin. Eftersom det var nystart för alla så godkände vi alla ansökningar om att arrangera GP. Bl.a. för 
att ge föreningarna lite mer inkomster. Vi hade ett samarbete med med Upplands och Svealands Dartdistrikt 
om att en tävling var skulle ge rankingpoäng i alla tre distrikt. StDF:s tävling var SSDC Closed, som var en 
coronaanpassad tävling, på tre spelställen. UDF:s tävling ställdes in p.g.a. pandemin och på SveDF:s tävling var 
det nästan bara lokala spelare. 

DM avgjordes 3-5 december på Rest. East End & Company i Solna. Distriktsmästare:          
Herrsingel: Kevin Doets   Damsingel: Kirsi Viinikainen        
Herrdubbel: Lars Sandblom/Kevin Doets Mixeddubel: Kirsi Viinikainen/Johan Engström                     
Half: Kevin Doets 

OT-DM avgjordes 11 december på MiNi. Distriktsmästare:                  
Herrar: Magnus Caris           Damer: Anki Nilsson 

GP-slutspelet avgörs lördagen den 4 juni på MiNi Dart- & Barevent. 

 

UNGDOMSKOMMITTÉN (UK) 

Juniorer tilläts denna säsong spela i distriktsseriespelet. 

Samtal om juniorsamarbete med Upplands och Svealands Dartförbund pågår.  

Arbetet med att hitta lokaler för junior-/ungdomsaktiviteter fortgår, främst på Rest. East End & Company och 
MiNi Dart- & Barevent.  

Försök med att etablera ett mentorskap för våra juniorer. 

Diskussioner med Tävlingskommittén fortlöper för att hitta lämpliga tävlingsupplägg för Juniorer och U25. 

  

 REKRYTERINGS- & MARKNADSKOMMITTÉN (RM) 

Vi behöll en reducerad licensavgift första året för nya eller oregistrerade spelare (som inte varit licensierad 
under de senaste fem åren).  

 



 IT-KOMMITTÉN (IT) 

WEBBUNDERHÅLL  

Under året har hemsidan kontinuerligt uppdaterats inkl. arbete med att skapa en bättre struktur på hemsidan.  

StDF:s hem- och FaceBooksida samt Facebookgruppen StockholmsDarten har använts för att publicera 
information. StockholmsDarten har fungerat som vårt digitala forum. 

STREAMING     

Koncept för streaming av dartmatcher har tagits fram och bl.a. SSDC Closed-finalerna streamades.   

DIGITAL MATCHSKRIVNING     

Vidare arbete med att digitalisera matchskrivning har gjorts och alla GP-tävlingar har genomförts digitalt.  

Samarbete med Nakka.com pågår och flertalet anpassningar har gjorts så att t.ex lagspel kan genomföras. 

Vi har stöttat ett flertal spelställen, även utanför distriktet, med att gå över till digital skrivning.  

BREDBAND OCH TELEFONI 

Vi har två mobilabonnemang och ett bredbandsabonnemang, vilket är knutet till vårt kansli. 

 WEBDART-KOMMITTÉN (WK) 

Under förra året initierades arbetet med web-baserat dartspel. Poängsamlarspel startades med spel under 
sommaren och finalspel under hösten. En utvärdering av genomförda online-turneringar har gjorts och nya spel 
planeras startas. Aktuell information kommer att finnas på hemsidan. 

HEDERSMEDLEMAR 

Vi har 4 st hedersmedlemmar i StDF och 17 st hedersmedlemmar i SvDF. Information om hedersmedlemmar 
finns på hemsidan.  

CORONAPLAN 

En anpassad Coronaplan för dartverksamheten är framtagen. 

StDF-dokumentet med råd och riktlinjer för dartspel under Coronapandemi har skickats ut till klubbar och 
lagledare. Dokumentet uppdateras löpande och en aktuell version finns på vår hemsida. En anpassning till 
rådande restriktioner gjorde att antalet seriematcher som kunde spelas samtidigt på ett spelställe begränsades 
och några lag fick därför ibland byta speldag.  

Nogsamt har vi följt de förändringar i gällande restriktioner och tider, för träning, tävling, åldersgrupper, 
gruppstorlek för sammankomster och tillställningar samt öppettider för servering etc., för att om möjligt när så 
gavs tillfälle stegvis kunna återuppta delar av den pausade dartverksamheten.   

Stödjande arbete till föreningar med egen lokal och ekonomiska svårigheter, på grund av Coronapandemin, 
med nedstängd verksamhet och därmed uteblivna intäkter, att söka hyresstöd hos SvDF. 





Resultaträkning 2021-05-01 2020-05-01

2022-04-30 2021-04-30

Rörelsens intäkter m.m.

Medlemsintäkter 327 482 595 355

Övriga intäkter 80 900 117 001

RF-stöd 45 000 0

Summa 453 382 712 356

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -141 584 -368 681

Personalkostnader -269 927 -215 331

Summa -411 511 -584 012

RÖRELSERESULTAT 41 871 128 343

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter 0 0

Räntekostnader 0 0

Av/nedskr av materiella och imm anl.tillgångar 0 0

Summa

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 41 871 128 343

RESULTAT FÖRE SKATT 41 871 128 343

ÅRETS RESULTAT 41 871 128 343



Förvaltningsberättelse

Syfte/ändamål

Ändamålet är att bedriva dartverksamhet med seriespel och tävlingar för alla registrerade 

medlemmar.

Verksamhet under året

Antalet registrerade medlemmar under året var 939 st (1161) varav 2 st (11) juniorer och 

5 st. (8) hedersmedlemmar i SvDF och 0 st (1) hedersmedlem i StDF.

Ekonomi

Ekonomin under verksamhetsåret har varit stabil och beträffande alla siffror för

räkenskapsåret hänvisas till resultat- och balansrapporten.

Flerårsöversikt 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18

Nettoomsättning 453 382 712 356 834 473 858 483 895 340

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat 131 677

Årets resultat 41 871

Summa 173 548

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 173 548

Summa 173 548



Stockholms Dartförbund budgetförslag

INTÄKTER
Utfall 19/20 Utfall 20/21 Utfall 21/22 Budget 22/23

Medlemsavgifter 705 433 595 355 327 482 350 000

Lag- & Klubbavgifter 107 250 97 050 64 000 75 000

Övergångsavgifter 18 450 15 450 7 000 8 000

Summa 831 133 707 855 398 482 433 000

Övriga intäkter

Startavgifter tävlingar 2 140 100 2 350 2 000

Ränteintäkter 0 0 0 0

Övriga intäkter 1 200 4 401 7 550 5 000

SDF-stöd från RF-SISU 45 000 30 000

Summa 3 340 4 501 54 900 37 000

SUMMA INTÄKTER 834 473 712 356 453 382 470 000

KOSTNADER

Kostnader tävlingar 160 112 146 52 673 90 000

Lokalhyra kansli 23 016 23 016 23 016 25 000

Övriga lokalkostnader 0 0 0 0

Datorer program m.m. 1 079 5 095 2 278 5 000

Ungdomsverksamhet 5 280 0 0 5 000

Medlemsrepresentation 3 638 106 2 955 5 000

Kontorsmtrl, tryck m.m. 4 683 2 443 2 292 5 000

Telefon, fax & internet 23 112 17 488 9 876 10 000

Porto och frakter 3 180 -1 974 1 934 2 000

SvDF avgifter 371 380 322 360 46 560 50 000

Arvoden styrelsen 199 847 159 500 203 000 205 000

Arbetsgivaravgifter 65 149 50 115 61 209 62 000

Revisionsarvode 5 737 5 717 5 717 6 000

Avskrivningar 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER 866 213 584 012 411 510 470 000

RESULTAT ./. 31 740 128 343 41 871 0



Balansräkning 2022-04-30 2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 0 0 0

Summa 0 0 0

Kortfristiga fordringar 1 450

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 918 1 918 1 918

Summa 3 368 1 918 1 918

Kassa och bank 342 918 215 299 190 723

SUMMA TILLGÅNGAR 346 286 217 217 192 641

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -131 677 -3 333 35 074

Årets resultat -41 871 -128 343 -31 740

Summa -173 548 -131 677 3 333

SUMMA EGET KAPITAL -173 548 -131 677 3 333

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 520 0 0

Övriga skulder 33 600 38 940 65 108

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 135 618 46 600 124 200

Summa 172 738 85 540 189 308

SUMMA SKULDER 172 738 85 540 189 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 346 286 217 217 192 641


