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7 c Disponering av resultatet

Styrelsen föreslår att årets vinst bokföres på kapitalkontot

§ 9 Fastställande av arvode

Styrelsen föreslår följande arvoden (exkl sociala avgifter)
•
Ordförande/Kansli 15000/mån
•
IT
200/tim
•
Ekonomi
3000/mån

§ 12 Fastställande av avgifter
Administrationsavgiften förslås till
Aktiv förening med 6 eller fler licenser 3000: - oförändrad
Aktiv förening med 1–5 licenser 1500: - oförändrad
Passiv förening 500: - oförändrad
Serieavgifter
DIV 4- 5
1500:- oförändrad
DIV 6
1000:- oförändrad
Ungdom
400: - oförändrad
Damserie div 3
0: - oförändrad
(Passiv förening = förening som inte serie spelar eller tävlings spelar i
NVG BTF/SBTF)
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§ 13 a Fastställande av budget
Budgeten grundar sig dels på utfallet av 2019 års verksamhet samt med stor hänsyn
till pandemin. Därav en minskning av ca 200 000 mot föregående årsbudget

Kostnadsställe
Styrelsen
Kansli
Domare
Event
Serie
Tävling
Utveckling
TOTALT

Intäkter Utgifter
455000
85300
0 354000
0
7700
8100
65100
90000
16500
37500
55500
37500
44000
628100 628100

Budget Specifikation
Kansli
Inventarier
Hyra
El
Städ/Renhållning
Programvaror
Kontor/Förbrukningsvaror
Kopiering
Telefoni
Datakommunikation
Postbefordran
Porto
Arvode
Sociala avgifer

Styrelsen
Intäkter Utgifter
10000
46000
5000
5500
7000
4000
2000
2000
4500
3000
2000
230000
33000
354000

Adm avgifter
Bidrag SBTF
Bidrag RF/SISU
övr bidrag
Möteskostnader
Externa konferenser
Medlemsavg
Valberedning
Övr lokal kostn
Uppv/Representation
Projekt
Redovisningskostn
Bankkostn
Bilersättning

Intäkter Utgifter
160000
170000
120000
5000
4000
2000
1400
1000
1000
2000
64900
5000
1000
3000
455000
85300

Notera
Att Bidragsposterna är flyttade från Kansli till Styrelse för att få fram mer specifikt kostnader för ex Kansli
Att Projekt är en ny post som detta år är tänkt att kunna användas till aktivitet som ej är planerade pga
pandemin, typ Sommarserie Sommar tävling etc.
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Domare
Möteskostnader
Konfektion/Matrial
Domarträff
Domarkonferens
Bilersättningar

Event
Intäkter Utgifter
1000
1500
2000
2000
1200
7700

Kick off
Möteskostnader
Årsmöte
Forum
Utmärkelser
Planeringsdag
Projekt
Bilersättning

Intäkter Utgifter
8100
38100
3000
5000
10000
1000
5000
1000
2000
8100
65100

Notera
Att ingen Pingisgala är planerad
Att ingen träff för Guldklubben planeras (om möjlighet finns sökes projektstöd för detta)

Tävling
Extrna täv. Avg 7 %
Pensionärstouren
Möteskostnader
Projektkostander
BD -Ungdomstouren
Ind. DM
Lag DM
Västsvenska
Bästa 4:an
Programvara ( licens)
Bilersättning

Serie
Intäkter Utgifter
35000
2500
2000
1500
8000
10000
7500
18000
3000
1000
1500
3000
37500
55500

Seniorserier
Ungdomsserier
Damserie
Medaljer/Priser
Projektkostnader
Möteskostnader

Intäkter Utgifter
90000
1000
500
500
11000
3000
500
90000
16500

Utveckling

Tävlingsledarutbildning
Domarutbildning
Notera
Ledarutbildning
För att få arrangörer är arrangörsbidraget för Lag DM höjt Övriga Läger
Inga serieavg för Ungdomsserie/Damserie är planerade
Möteskostnader
Sommarlägret är inte planerat
Bilersättning
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Intäkter Utgifter
15000
15000
2500
2500
5000
5000
15000
18000
500
3000
37500
44000

§ 13 b Fastställande av verksamhetsplan
Domare

Event

Serie

Styrelse
Ekonomi

Domare (utser)

Forum

Damserie

Hemsidan

Domarträffar

Guldklubben

Seniorserier

Tävling

Bästa 4:an

Utveckling
Förenings
utveckling
Höstlovsläger

DM
Individuella
IHS
Domarutbildning Pingisgala
Ungdomsserier Lag DM
Parafrågor
Kansli
ÖD (utser)
Kickoff
Pensionärs Utbildningar
touren
Riksidrottsförbundet
Konfektion
Sanktioner
SBTF
Planeringsdag
Ungdom/BD-touren
SISU
Utmärkelser
VGIF
Årsmöte

§ 16 Kungörelse organ
Styrelsen föreslår att
Hemsidan blir förbundets officiella kungörelseorgan

§ 17 Behandling av frågor som av förbundet hänskjutits
till förbundsmötet
Några frågor som hänskjutits finns ej

§ 18 Behandling av inkomna motioner
18 a: Karlsborgs BTK Seriespel Damspelare
Styrelsen föreslår ATT motionen TILLSTYRKS
18 b : Karlsborgs BTK Tävlingsrapportering krav för sanktion
Styrelsen föreslår ATT motionen TILLSTYRKS

5

§ 19 Behandling av ev övriga förslag från styrelsen
Stadgeändring av § 8, § 10 samt § 15

KAPITEL 2. SDF-MÖTET
§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet Nuvarande skrivning
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst
två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av
SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som
efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet Ny skrivning
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst
två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av
SDF-styrelsen eller styrelsesuppleant. SDF-möte är beslutsmässigt med det
antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.
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§ 10 Kallelse mm. Nuvarande skrivning
SDF-möte hålls årligen före 1 mars på dag, som SDF-styrelsen
bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse på SDFs
officiella hemsida samt genom brev eller e-post till samtliga föreningar
senast tre veckor före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och
revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner
översändes till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 10 Kallelse mm. Ny skrivning
SDF-möte hålls årligen före 1 mars på dag, plats och mötesform (på lokal
eller digitalt) som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på
dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse på SDFs
officiella hemsida samt genom brev eller e-post till samtliga föreningar
senast tre veckor före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och
revisionsberättelse, SDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner
översändes till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.
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§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet Nuvarande
skrivning
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt 4-8 ledamöter, valda enligt 12 §
punkt 9.
SDF-styrelsen utser vice ordförande, och ekonomisk ansvarig och tillsätter
sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordförande.
Suppleant har rätt att närvara vid alla sammanträden. En suppleant erhåller
ledamots rösträtt om ledamot inte är närvarande. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av de
närvarande ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner nödvändigt, kan
brådskande ärenden avgöras via e-post eller telefonsammanträde. Beslut
via e-post skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.
Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga
styrelsesammanträden.

§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet Ny skrivning
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt 4–8 ledamöter, valda enligt 12 §
punkt 9.
SDF-styrelsen utser vice ordförande, och kassör samt tillsätter sekreterare,
inom sig
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordförande.
Suppleant har rätt att närvara vid alla sammanträden. En suppleant erhåller
ledamots rösträtt om ledamot inte är närvarande. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av de
närvarande ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner nödvändigt, kan
brådskande ärenden avgöras via e-post eller telefonsammanträde. Beslut
via e-post skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.
Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga
styrelsesammanträden.
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