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DAGORDNING
Vid Östergötlands Bowlingförbunds årsmöte den 3 juni 2021 kl 19.00
digitalt via Teams.
1. Upprop och godkännande av fullmakter
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 2 protokollsjusterare, att jämte ordförande justera protokollet, samt att vara
röstsammanräknare, vid eventuell omröstning
7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser


Verksamhetsberättelse



Förvaltningsberättelse



Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av arvoden
10. Val av ordförande för 1 år (avg. Leif Hillgren)
11. Val av halva antalet ledamöter för en tid av 2 år
(avg Robert Pohlman, Peter Engesten och Christina Lindqvist)
12. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
(avg Robert Jonassen och Ivan Ljungholm)
13. Val av revisor för en tid av 1 år
(avg revisor Lars-Erik Ek)
14. Val av ombud till SvBF och Östergötlands Idrottsförbunds årsmöten
15. Val av ordförande samt 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
(avg Ingemar Eriksson, Lena Brinkeback och Jan Fröjd)
16. Val av officiella organ
(nuvarande är Svensk Idrott, ÖBF:s officiella hemsida)
17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret 2021-2022
18. Behandling av styrelsens förslag
19. Behandling av motioner som inkommit i laga tid
20. Avslutning med prisutdelning

2

Årsberättelse för Östergötlands Bowlingförbund säsongen 2020-2021
Detta är förbundets 83:e verksamhetsår sedan bildandet 1938.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande

Leif Hillgren

Fyrklövern BC

Norrköping

sekreterare

Karin Wiklund

LDBS Zorita

Linköping

kassaförvaltare

Peter Engesten

Team Baltzar BC

Motala

vice ordförande

Maria Bergström

Hajen BS

Norrköping

ledamot

Roger Jonsson

Team Baltzar BC

Motala

Robert Pohlman

Fyrklövern BC

Norrköping

Christina Lindqvist

Team Baltzar BC

Motala

Robert Jonassen

BK Lejonen

Norrköping

Ivan Ljungholm

-

Mjölby

suppleant

adjungerade ledamöter

Morgan Pettersson

Linköping

Carl-Johan Svensson

Vilbergen HBK

Norrköping

Revisor

Lars-Erik Ek

Fyrklövern BC

Norrköping

valberedning

Ingemar Eriksson, sk

BK Örnen

Norrköping

Lena Brinkeback

BC Fyrklöver

Norrköping

Jan Fröjd

BK Lejonen

Norrköping

Övriga funktioner:
kansliansvarig

Styrelsen

ungdomskommitté

Roger Jonsson och Tina Lindqvist

seriekommitté

Morgan Pettersson och Robert Pohlman

tävlingskommitté

Leif Hillgren och Roger Jonsson

utbildningsansvarig

Karin Wiklund

parabowlingskommitté

Carl-Johan Svensson och Roger Jonsson

damkommitté

Karin Wiklund och Maria Bergström

rekryteringskommitté

Styrelsen

webbansvarig

Karin Wiklund, Robert Pohlman och Maria Bergström

EBTF Level 1 utbildade Christina Lindqvist (certifierad), Mariana Kiiskinen, Moona Åberg
EBTF Level 2 utbildade Christina Lindqvist
DTU

Gittan Aronson och Elizabeth Mäki Björklund

Tidigare förbundsinstr

Bo Hammarberg, Stefan Falkhäll

Tidigare distriktsinstr

Karin Wiklund, Moona Åberg, Gittan Aronson, Jonas Allard,
Patrick Bohm
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Representation
Svenska Bowlingförbundets SDF-konferens
Leif Hillgren och Peter Engesten
Svenska Bowlingförbundets årsmöte
Leif Hillgren och Peter Engesten
Ordförande konferensen samt Extra Förbundsmöte
Leif Hillgren och Karin Wiklund
RF-SISU Östergötlands SDF-konferens
Leif Hillgren och Robert Pohlman
RF-SISU Östergötlands årsmöte
Leif Hillgren och Christina Lindqvist

Under året har styrelsen för Östergötlands Bowlingförbund genomfört nio (9) styrelsemöten
varav de flesta digitala. Pga rådande pandemi blev det ingen julavslutning och inte heller
någon planeringskonferens för styrelsen.

Utmärkelser
Årets Bowlare:
Östergötands Bowlingförbund brukar varje år utse följande följande kategorier
Årets Bowlingprofil
Årets Eldsjäl
Årets Förening
Då verksamhetsåret 2020/2021 pausades för att sedan ställas in har vi valt
att detta år inte utse några pristagare.

300-slagningar registrerade på Svenska Bowlingförbundet
(perioden 2020-04-20 till 2021-03-26 samt tidigare ej redovisade fr o m 2019 )
Peter Almqvist
Philip Wilhelmsson
Per Gustafson
Markus Lenefjäll
Jonathan Ljungberg

BK Kaskad
BK Kaskad
Team Linköping BC
BK Kaskad
BK Origo
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Nyköping
Sala
Kungsholmen, Stockholm
Ludvika
Söderköping

2019-12-19
2020-04-12
2020-09-19
2020-09-19
2020-10-24

Landskapsmatchen
Distriktsmatcherna mellan Östergötland och Småland har spelats varje år i obruten
serie från 1943. Den här säsongen har vi varit tvungna att avvakta med länsmatchen till
höststarten 2021 då vi hoppas kunna genomföra den i Östergötland!

Redovisning av tävlingar i distriktet
Det har endast hunnit avslutas enstaka tävlingar i distriktet pga andra vågen i rådande
pandemi som ställde in bowlingverksamhete fr o m november 2020.
Det var Les Lion Cup 2020 som hann avslutas under oktober. Segrare blev BK Örnens
Joakim Grahn.
De flesta andra tävlingar tvingades ställas in.

Redovisning av länets Distriktsmästerskap
Inga Distriktsmästerskap genomfördes för verksamhetsåret 2021-2022 pga rådande pandemi
utan Östergötlands Bowlingförbund fick möjlighet att fundera över vilka olika
distriktsmästerskap vi önskar genomföra och gick ut med en förfrågan till hallar och klubbar
vilka önskemål det fanns. Vi hoppas kunna komma tillbaka och genomföra flertalet av dem
under nästa säsong.

SVENSKA MÄSTERSKAP 2020/2021
Samtliga SM blev inställda pga av Covid19

Verksamhetsberättelse från Parabowlingen i Östergötland
Säsongen 2020-2021 har tyvärr ingen verksamhet inom parabowlingen kunnat genomföras på
grund av Covid19. Våra tre klubbar i länet Motala BF, IF Blåklinten och Vilbergen HBK har
fått pausa sin verksamhet tillsvidare.
Nu hoppas vi på och ser fram mot en ny bowlingsäsong med möjlighet till verksamhet under
2021-2022.

Verksamhetsberättelse från Tävlingskommittén
Vi har under säsongen inte kunnat genomföra någon länsmatch mot Småland/Blekinge som
planerat. Eftersom det är en länsmatch som spelats i obruten svit under så många år har vi valt
att flytta mötet för säsongen 2020/2021 till hösten 2021 och hoppas då kunna genomföra den
på hemmaplan i Östergötland.
Vi gick ut med intresseanmälan för att arrangera DM kommande säsong till samtliga klubbar
och hallar. Responsen har varit låg, kanske mkt tack vare att det är svårt att planera in
tävlingar under rådande pandemi.
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Verksamhetsberättelse från Seriekommittén
Östergötlands representant i Mellansvenska seriekommittén har varit Morgan Pettersson som
sköter vår lokala serie på ett suveränt sätt.
Vi startade upp en reservlagsserie i 8-manna med sju lag från Östergötland ett lag från
Hallsberg samt ett lag från Katrineholm. Allt seriespel avbröts dock i samband med den andra
vågen i Covid 19. På SvBFs Extra förbundsmöte beslutades det att seriespelet skulle avslutas
helt och ny lottning ske till nästa säsong.

Verksamhetsberättelse från Utbildningskommittén
Av våra tre utbildade EBTF Level 1 blev en certifierad för att gå vidare med Level 2,
Christina Lindqvist som också genomförde utbildningen i EBTF Level 2. Vi hoppas under
kommande säsong få med fler som vill gå tränarutbildningar och kommer stötta de som vill.
Vi har även i samverkan med Ungdomskommittén kallat till en digital ledarträff för att
informera om möjligheterna att få utbildade ledare till klubbar/hallar till ett subventionerat
pris.
I samarbete med Ungdomskommittén bjöd vi in till ledarträff och diskuterade
ungdomsbowlingen i hela Östergötland med representanter från Norrköping, Linköping,
Motala och Åtvidaberg.
Vi har även själva medverkat i de digitala träffar som Svenska Bowlingförbundet anordnat
kring utbildning och rekrytering under verksamhetsåret. Det har varit många bra diskussioner
med representanter från andra distrikt och vi ser fram mot att få använda alla bra tips och
idéer vi fått med oss när pandemin är över. Förhoppningsvis kommer dessa genomförda
träffar underlätta för framtida samarbete mellan distrikten när det gäller utbildningar.
LOK-stöd och Idrottslyft har sökts och delats ut till ett antal föreningar i länet.
Våra föreningar har kunnat anmäla sig till workshops och utbildningar i idrottens
verksamhetssystem, IdrottOnline. Antalet redovisade utbildningstimmar sjönk marginellt men
förhoppningen är att vi ökar och att fler klubbar tar chansen att utbilda sina ledare, spelare och
föräldrar.
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Verksamhetsberättelse från Junior/Ungdomskommittén
I år blev dessa fyra ungdomar från Östergötland uttagna till TSYA;
Elliot Moulin, Team Linköping BC från Motala
Dennis Pettersson, Team Baltzar BC från Motala
Sandra Lundgren, LDBS Zorita från Linköping
Alice Lindqvist, Team Baltzar BC men gick till BK Merci vid säsongsstarten hösten 2020
Vi hade den 3 mars 2021 en digital ledarträff där vi bjudit in ledare från distriktet för att
diskutera juniorverksamheten och hur vi kan utveckla den i hela distriktet. Vi var fem
deltagare från Motala, Linköping, Norrköping och Åtvidaberg. Även här kommer vi köra på
med ytterligare träffar och utbildningar för ungdomsledare när pandemin gett vika.
Planen var att under året starta upp Team Östergötland men på grund av rådande pandemi har
det fått skjutas framåt. Vi har tagit emot nomineringar av 18 juniorer till Team Östergötland
Elit som vi kommer köra igång så snart vi får klartecken.
Vi kommer även köra ett Team Östergötland Utveckling med träningsträffar och läger i syfte
att ge grundträning och samhörighet med andra bowlingungdomar i Östergötland.
Alla klubbanslutna ungdomar är välkomna att delta i dessa aktiviteter.
Vår traditionella SM-kvalresa blev även i år inställd på grund av Covid19 men vi ser fram
mot SM 2022.

Verksamhetsberättelse från Damkommittén
Antalet damlag fortsätter att sjunka i hela landet och i Östergötland fanns under säsongen bara
ett damlag. Det är LDBS Zorita i Linköping som fick en vakansplats till Norra Allsvenskan.
Tyvärr blev det bara fyra matcher innan seriespelet avslutades. Inför kommande säsong ser
det dessvärre ganska mörkt ut för damernas div 1, där serien som Zorita och Prime plockades
till Allsvenskan från endast fick fyra lag kvar.
Vår förhoppning i Östergötland var att fler damlag skulle bildas i befintliga klubbar eller
genom samarbete i hallar eller mellan orter men tyvärr var underlaget eller intresset för litet.
Det har även varit svårt att driva frågan då bowlingverksamheten har varit pausad.
Vi hoppas att på sikt kunna få igång damlag genom samarbeten mellan klubbar, hallar
och/eller orter. För som utvecklingen ser ut just nu kommer det snart bara finnas två
nationella damserier kvar – Elitserien och Allsvenskan.
Även Svenska Bowlingförbundet har uppmärksammat läget och har under verksamhetsåret
bjudit in till gemensamma digitala träffar för hela bowlingsverige gällande dambowlingen.
Deltagarantalet var bra och viktigt utbyte mellan damklubbarna om hur vi kan stötta varandra
för att rekrytera fler nya bowlare och kanske även få befintliga dambowlare intresserade av att
stötta dambowlingen.
Vi fick från dessa träffar med oss väldigt bra tips på hur andra distrikt jobbat med
rekryteringen av dambowlare och ser fram mot att kunna genomföra någon eller några av de
aktiviteterna även hos oss i Östergötland när pandemin är över.
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Slutord
Som ordförande för Östergötlands Bowlingförbund kan jag konstatera att det gångna
verksamhetsåret 2020-2021 fortfarande varit mycket annorlunda mot andra säsonger. Vi
trodde väl inte att återhämtningen skulle bli så svår och lång men det är bara att följa alla
restriktioner som kommer.
Det viktigaste målet är att stimulera ungdomsbowlingen med fortsatt satsning på ungdomar
och ledare. Vi har ju i år inte haft så mycket sammankomster och läger för ungdomar som vi
velat genomföra. Men vi jobbar med att stimulera våra ungdomar med att bland annat försöka
starta upp team Östergötland igen där vi fått ett antal anmälda och hoppas på fler. Vi har även
anmält ett antal till Team Sweden Youth Academy 2020-2021 där vi även hjälper till med det
ekonomiska.
Ungdomar är ju bowlingens framtid.
Vi har under året höjt kompetensen på någon ledare. Detta hoppas vi ska ge resultat till nästa
säsong. Vi kommer även till nästa säsong att erbjuda utbildning av nya ledare och tränare, vi
ställer upp och ordnar utbildning till rätt nivå så hör av er till oss.
Vi har detta år inte ordnat resor till ungdomstävlingar p.g.a. rådande pandemi.
Vi har även deltagit i RF-SISU Östergötlands Idrottsförbunds och Svenska bowlingförbundets
årsmöten digitalt. Ordförande- och SDF konferensen samt Extra Förbundsmötet som ordnas
av Svenska Bowlingförbundet har vi deltagit i även där digitalt.
Vi har även medverkat i andra digitala föreläsningar och möten som berör vår bowling.
Årets profil i Östergötland meddelas på årsmötet.
Årets lag i Östergötland meddelas på årsmötet.
Årets eldsjäl meddelas på årsmötet.
Vi har ett elitserielag och ett antal andra lag i seriespel i distriktet som i år också fick avsluta
pga att allt tävlingsspel stoppades pga att smittspridningen inte avtar utan ökar i stället.
Den årliga länsmatchen mot Småland/Blekinge ska i år ha spelats i Östergötland men är för
närvarande uppskjuten på framtiden men vi hoppas att kunna arrangera den i höst.
Jag tackar som alla andra år våra klubbar, allianser, hallägare, sponsorer, föreståndare, RFSISU Östergötland och Svenska Bowlingförbundet för det goda samarbetet och det goda
förtroende de visat oss. Och till sist men inte minst våra ledamöter i styrelsen. Kan tyvärr inte
tacka våra suppleanter då de inte visat något intresse pga olika orsaker och inte deltagit på
något möte.
Vi har fortsatt jobbat i det tysta och haft våra månadsmöten, flesta digitalt samt något fysiskt.
Även varit i kontakt med de flesta hallar i distriktet om läget. Alla hallar har det besvärligt i
dessa tider en del mer än andra men vi hoppas att alla klarar sig ur pandemin på ett bra sätt.
Tack än en gång för en väldigt omtumlande och annorlunda säsong och ha en bra sommar så
ses vi i höst.

Leif Hillgren
Ordförande Östergötlands Bowlingförbund
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Ekonomisk förvaltning redovisas separat
Resultaträkning 2020/2021
Balansräkning 2020/2021
Revisionsberättelse 2020/2021
Budget 2021/2022

Verksamhetsplan för 2020/2021
tas fram av nyvalda styrelsen vid första planeringsmötet
i början av säsongen
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