PROTOKOLL
fört vid Svenska Bowlingförbundets
ordinarie årsmöte den 6 oktober 2019 på Quality
Hotell Winn, Haninge

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2019 års förbundsmöte och förklarade mötet öppnat.
§1
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Förrättades upprop av distriktsombud, varvid följande ombud befanns vara närvarande:
Bohuslän Dals BF

2 röster

Eric Strömberg
Ursula Spattman

Dalarnas BF

3 röster

Mikael Alfredsson

Gotlands BF

2 röster

Anneli Ekman
Maria Eklöf

Gästriklands BF

1 röst

Maria Arnöman

Göteborgs BF

3 röster

Pär Svensson
Claes Skans

Hallands BF

2 röster

Jan Werdelin

Hälsinglands BF

2 röster

Mikael Hedström
Per-Ove Jonsson

Medelpads BF

1 röst

Gullimar Åkerlund

Norrbottens BF

2 röster

Staffan Bergdahl
Sebastian Landin Olsson

Närkes BF

2 röster

Tommy Hultgren

Skånes BF

8 röster

Mats Lunderquist
Ing-Marie Billgren

Småland Blekinge BF

6 röster

Michael Unger
Maire Wiede
Margaretha Carlsson
Camilla Oscarsson

Stockholms BF

8 röster

Ian Robinson
Annika Kilander

Södermanlands BF

3 röster

Mats Sjöberg

Upplands BF

2 röster

Bertil Pettersson

Värmlands BF

3 röster

Jeanette Larsson

Västerbottens BF

2 röster

Tomas Ramsell
Arne Boström

Västergötlands BF

6 röster

Fatima Carlsson
Fredrik Johansson
Erik Ahlstrand

Västmanlands BF

3 röster

Joakim EK
Anders Ericsson
Bo Granholm
Maria Mustonen

Ångermanlands BF

2 röster

Oili Andersson

Östergötlands BF

3 röster

Leif Hillgren
Jan-Erik Falkhäll

Beslutades
▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 66 röster
§2
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet har tillkännagivits:
- i Svensk Idrotts kungörelser 19 juli 2019
- på SvBF:s hemsida i juli 2019
- genom kallelse via e-post den 25 juli 2019 till samtliga SDF
Årsmöteshandlingarna var utsända via mail från förbundskansliet vecka 38 i september.
Fastställdes att förbundsmötet blivit behörigen utlyst.
§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Christer Jonsson, Järfälla som mötesordförande och Lena Sulkanen,
förbundskansliet som sekreterare.
Beslutades
▪ i enlighet med valberedningens förslag
§4
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare
Mötet föreslog Michael Unger, och Ing-Marie Billgren att dels justera mötesprotokollet tillsammans med
mötesordförande, samt fungera som rösträknare.
Beslutades
▪ i enlighet med mötets förslag
§5
Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2018/2019
Fastställdes att berättelserna kunde anses föredragna då de varit utsända i förväg till samtliga delegater.
I del 3 finns en del korrigeringar som ska göras, alla ändringar kan skickas till Lena Sulkanen. Ny
uppdaterad version kommer att skickas ut, samt finnas på hemsidan.
Margaretha Carlsson har ett önskemål om att i del 2 avseende Nationella serien ska framgå om det avser
herrar eller damer.
Erik Stenbeck, PwC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018/2019 och föreslår mötet
godkänna styrelsens förslag till disponering av resultatet och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutades
2

▪
▪

att efter anmälda korrigeringar godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och lägga den
till handlingarna.
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§6

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultaten för verksamhetsåret 2018/2019 föredrogs av Peter Tidbeck och förklaring till varför vi har ett
underskott även i år, då vi har tagit kostnader för BITS 2.0, men målet är att resultatet för 2020-2021 ska
ge ett positivt resultat.
Förklaringar gjordes också kring delvis förändrade redovisningsformat och jämförelsetal beroende på
ändrade rutiner på förbundskansliet.
Beslutades
▪ att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning
§7
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Beslutades
▪ att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019. Beslutet var enhälligt.
§8
Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förbundsstyrelsen föreslår att årets underskott på kr -294 010 balanseras i ny räkning.
Beslutades
▪ att disponera underskottet enligt förbundsstyrelsens förslag
§9
Fastställande av officiella organ
Förbundsstyrelsen föreslog Svensk Idrotts kungörelsesida och Svenska Bowlingförbundets hemsida
www.swebowl.se som förbundets officiella organ.
Beslutades
▪ i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
§ 10
Av förbundsstyrelsen väckta förslag
10.1
Styrelsen förslag till ändringar i Blå Boken § Kapitel A
Carl Wikhede föredrog styrelsens förslag och yrkade bifall till tillägg § A 4 punkt 7. Förslaget avser
rättigheter avseende Nationella serien, vilket vi inte tidigare har förtydligat, detta gör vi för att skydda våra
föreningar.
Försöksvotering begärd avseende tillägg till § A 4 punkt 7.
Carl Wikhede föredrog styrelsen förslag till ändring av § A 10 punkt 4 a) och yrkade bifall till förslaget.
Förslaget avser valbarhet, Carl Wikhede ville förtydliga att detta inte gäller SDF, utan att man inte ska
kunna sitta på två stolar och därmed undvika konflikt.
Mats Lunderquist, Skånes BF menar att detta är stadgeändring, denna skrivning kan tolkas olika och yrkar
på återremittering i frågan för ett förtydligande.
Joakim Ek, Västmanlands BF menar att skrivningen är öppen för tolkning, vilket stadgar inte ska vara och
yrkar därför avslag på förslaget och återremiss till styrelsen.
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Beslutades
▪
▪

att avslå förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring § A 7 punkt 4 avseende rättigheter
att bifalla Skånes BF och Västmanlands BF förslag på återremiss avseende ändring av § A 10
punkt 4 rörande valbarhet.

Christer Jonsson föreslog en annan ordning för behandling av några motioner innan vi behandlar
styrelsens förslag nr 2, det är motion 6, 5 och 3.
10.2
Styrelsens förslag till ändring av licensavgifter
Peter Tidbeck föredrog styrelsens förslag till ändring av licensavgift, vilket inte gjorts sedan 2009 och
föreslår höjning av licenser:
A-licenser senior från 300 till 330 juniorer från 200 till 220 ungdomar från 100 till 110
B-licenser höjs från 25 till 30.
Detta görs för att kunna förenkla och att administrationsavgiften på 200,- för övergångar tas bort.
Förslaget föreslås att träda i kraft till denna säsong, alltså till faktureringen i maj 2020.
Ian Robinson, Stockholm BF yrkar avslag på höjningen för ungdomar och juniorer.
Peter Tidbeck yrkar bifall till Ian Robinson tilläggsyrkande och att licenshöjningen endast ska gälla för
seniorer och för B-licenser.
Beslutades
▪ att bifalla styrelsens förslag med tilläggsyrkande från Ian Robinson, Stockholms BF att
licenshöjningen endast ska avse A-licens för seniorer till 330 och B-licens till 30.
§ 11
Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen
från specialdistriktsförbunden eller föreningar
11.1
Hälsinglands BF – Tillåta 1-2 herrar i damlag upp till viss spelstyrka
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen menar att detta är konstgjord andning och detta handlar som tidigare om
rekrytering och yrkar avslag på motionen.
Per-Ove Jonsson, Hälsinglands BF meddelar att deras tanke är att kunna hjälpa till när föreningarna har
problem, ser det också som diskriminering och menar att herrar ska kunna hjälpa damserien och yrkar
bifall till motionen. Hur ser förbundet på en könskorrigering?
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen svarar att det är personnummer som gäller i frågan om könskorrigering.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
11.2 Hälsinglands BF -Lag som drar sig ur serien ska betala ersättning till motståndarlag
Helena Josjö, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen som föreslår att lag som drar sig ur serien skall
ersätta motståndarlag, om denna motion ej går igenom bör straffavgiften höjas. Helena Josjö vill förtydliga
att förbundsstyrelsen yrkar avslag på bägge yrkanden i motionen och menar att när något lag drar sig ur
serien så är det ett stort steg och menar därför inte att någon annan ska tjäna på en annan förenings
olycka.
Per-Ove Jonsson, Hälsinglands BF menar att flera blir drabbade i detta, och vill veta vad kostnaderna går
till och yrkar bifall till motionen.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
11.3

Skånes BF – Ta bort T-licensen
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Jan Wiede, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen. Licensform T har inte blivit det man tänkt och att
denna tas bort från säsongen 2020-2021. De som inte ändrat licenstyp innan 30/9-2020 övergår då
automatiskt till A-licens till nästa säsong.
Mats Lunderquist, Skånes BF bifaller styrelsen tillägg omkring övergång till A-licens.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens bifall till motionen
11.4
Skånes BF – Enhetlig anmälningsavgift i Nationella serien
Jan Wiede, förbundsstyrelsen är enig med motionären och yrkar bifall till motionen och ger Seriekommittén
i uppdrag att se över serieavgifterna till säsongen 2020-2021.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande till motionen
11.5
Skånes BF – Ge distrikten möjlighet att göra påslag på B-licensen
Peter Tidbeck yrkar avslag på motionen och målet har hela tiden varit att detta är en instegsprodukt och att
distrikten ska skapa mer och fler aktiviteter och då ta betalt för dessa aktiviteter.
Mats Lunderquist, Skånes BF inser att detta mest är ett förslag för Skåne som har 43% av sina licenser med
B-status, och de får problem att få ihop ekonomin. Yrkar avslag på styrelsens förslag och vill att SDF ges
möjlighet att för SDF att själva bestämma att lägga på en avgift. Skåne BF vill inte lägga debiteringen av
denna avgift på SvBF och kommer i så fall ta över faktureringen för detta. Mats Lunderquist yrkar bifall till
motionen.
Peter Tidbeck undrar varför de inte kan ta betalt för aktiviteterna och inte för licensen. Menar att man ska
betala för de aktiviteter man deltar i och inte för licensen.
Mats Lunderquist menar att detta varierar från distrikt till distrikt, de har inte möjlighet för att ta ut något
mer från dessa medlemmar. De kan ta ut högre föreningsavgift, men menar att det slår fel och vill ta ut en
högre avgift på de som har B-licens.
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen menar att man ska ta betalt för de aktiviteterna som spelaren deltar i och
inte lägga på något på B-licensen. Carl Wikhede yrkar fortsatt avslag på motionen.
Votering begärd av Mats Lunderquist, Skånes BF
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på motionen efter genomförd försöksvotering
11.6
Skånes BF – Ge distrikten möjlighet att sätta kriterier för B-licens
Peter Tidbeck, förbundsstyrelsen yrkar delvis bifall till motionen och menar att B-licenser är en instegslicens
och vill att alla som spelar bowling på regelbunden basis ska ha licens. Föreslår dock att distrikten i alla
serier mindre än 8-mannalagsserier ska B-licens gälla. Sedan får distrikten själva välja vad som gäller för
8-mannalag.
Mats Lunderquist, Skånes BF menar att det är de i distrikten som kan sin verksamhet, och vill inte ha några
pekpinnar och de vill bestämma vad som gäller för sina serier.
Peter Tidbeck, förbundsstyrelsen vill förtydliga att gränsen för individuella tävlingar är sänkt till 5000 kr och
frågar vad Mats Lunderquist menar med pekpinne.
Mats Lunderquist, Skånes BF menar att de själv vill styra vilken licensform man ska ha i sina serier. Detta är
för några distrikt en ekonomisk fråga, då distrikten inte får någon ersättning för B-licenser. De kommer inte
införa krav på A-licenser för samtliga sina verksamheter. Mats Lunderquist har inga problem med att
gränsen är 5000 kr vid individuella tävlingar.
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Beslutades
▪ att bifalla Mats Lunderquist, Skånes BF yrkande att SDF själva ska få bestämma kriterier för alla
sina distriktsserier, och att distrikten måste informera sina medlemmar om vad som gäller i deras
eget distrikt.
11.7
Skånes BF – Utbetalning av prispengar
Skånes BF har motionerat att prispengar vid tävlingar ska vara utsända senast 10 dagar efter tävlingens
slut.
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen. Motionären har i år skickat med en lista där det
framgår att problemet att skicka ut inom 10 dagar inte är så stort, Wikhede menar att detta förslag
kommer att skapa att fler inte kan hålla tidsgränsen.
Mats Lunderquist, Skånes BF menar att denna regel har funnits länge och de flesta klarar av 10 dagar
idag. Han menar att skrivningen ger arrangören möjlighet att vara flexibel och skriva i sina tävlingsregler.
Mats Lunderquist yrkar bifall till motionen.
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar fortsatt avslag på motionen då man inte ser ett problem i nuvarande
regel.
Votering begärd av Mats Lunderquist, Skånes BF
Mötesordförande begärde rösträkning
Rösträkning- bifall till styrelsen avslagsyrkande: 26 röster
Bifall till motionen: 40 röster
Beslutades
▪ att bifalla motionen
11.8
Skånes BF – Se över klassindelning för Parabowlare
Ulf Johansson, förbundsstyrelsen anser frågan är befogad och frågan är redan skickad vidare till vår
paraverksamhet och anser därmed att motionen är besvarad. Man tillstyrker en översyn av gränserna och
inte detaljerna i motionen.
Beslutades
▪ att godkänna förbundsstyrelsens yttrande att motionen anses som besvarad
11.9
Gotlands BF – Förening med enbart fåtal A-licenser ska kunna ansöka om lägre föreningsavgift
Eva Bergelin, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen då föreningsavgiften inte är så hög och den
administration detta medför blir alldeles för stor.
Anneli Ekman, Gotlands BF yrkar bifall till motionen.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
11.10 Värmlands BF – Direktuppflyttning av vinnaren i div 3
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen då vi på årsmötet 2018 röstade igenom ett
förslag som vi vill genomföra innan ändringar kan diskuteras. Skulle motionen röstas igenom, så skulle
detta skapa ett praktiskt problem i kommande kval.
Jeanette Larsson, Värmlands BF vill att vi tänker på bredden och vill att man tänker på dessa och yrkar
bifall till motionen.
Votering begärd av Jeanette Larsson, Värmlands BF.
Försöksvotering genomförd genom handuppräckning som klart visade avslag på motionen.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
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11.11 Värmlands BF – Möjlighet för damer som spelar i herrförening att dubblera i div 1
Eva Bergelin, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen och menar att detta är konstgjord andning och att
det endast var totalt 140 dispenstillfällen och av dessa var 28 tillfällen i damernas div 1 när detta senast var
tillåtet.
Jeanette Larsson, Värmlands BF yrkar på ett tilläggsyrkande att det ska förtydligas att detta ska gälla
damernas lägsta serie oavsett hur många nivåer det är, förtydligar också att hon vet att det är rekrytering
som krävs. Yrkar bifall till motionen med tilläggsyrkande.
Mats Lunderquist, Skånes BF yrkar på bifall till Värmlands BFs motion med tilläggsyrkande att dubbleringen
ska återinföras som den var när den togs bort.
Eva Bergelin, hänvisar till enkäten som skickats ut och då visade att inte alla damer vill spela i
damföreningar. Dubbleringen gäller inte för herrar nu, och därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på
motionen.
Ian Robinson, Stockholms BF vill ha ett förtydligande på vad Eva menade omkring dubblering för herrar.
Eva Bergelin förtydligade att herrar inte får dubblera.
Jeannette Larsson, Värmlands BF meddelar att drar de tillbaka sitt tilläggsyrkande med hänvisning till
Skånes tilläggsyrkande.
Joakim Ek, Västmanlands BF vill ha ett klargörande omkring tidsperioden i Skånes tilläggsyrkande är det
samma som i motionen dvs. två år.
Jan Wiede yrkar avslag på Skånes BF:s tilläggsyrkande
Beslutades
▪ att bifalla motionen
▪ att bifalla Skånes BF tilläggsyrkande om att dubblering ska återinföras som den var när den togs
bort, och ska gälla i de två kommande säsongerna.
11.12 Stockholms BF – ändring av kvalspel till elitserien
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen och motivering är att man inte kan förlänga ett
kval hur länge som helst. Menar att både tidsgränsen och ekonomin har nått sin gräns.
Ian Robinson, Stockholms BF informerade om att det i kval till elitserien inte är pengen som är avgörande,
utan varje serie och varje ruta ska vara viktig. Förslaget innebär att det blir en skiljeserie utöver de två (2)
serierna som förslaget innebär, och skulle de då bli strikeout så kan de leva med det. Detta gäller inte
pengar, utan är endast sportsligt. Ian Robinson yrkar bifall till motionen.
Ian Robinson, Stockholms BF det här gäller tre (3) stycken av 120 matcher i kvalet till elitserien och ser inga
problem i detta och det gäller inte pengar.
Peter Lagerroos, förbundskansliet informerade om, att kvalet till elitserien avgörs utan omoljning och röstas
detta förslag igenom så måste en oljning göras vilket förlänger matchtiden ännu mer. Förra året
genomfördes två strike out, året innan ingen.
Jan Werdelin, Hallands BF menar att detta ska vara en sportslig rättvisa och då bör man fråga de lag som
detta gäller.
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen informerar att de inte gjorts en förfrågan till alla lag, men menar att detta
händer så sällan och yrkar fortsatt avslag på motionen.
Joakim Ek, Västmanlands BF frågar hur många matcher kvalet gäller.
Peter Lagerroos, förbundskansliet förtydligar att kvalet till elitserien är 22 tillfällen totalt.
Votering begärd av Ian Robinson, Stockholms BF
Försöksvotering genomförd genom handuppräckning som klart visade bifall till motionen
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Beslutades
▪ att bifalla motionen

11.13 Stockholms BF – Ändring av format vid 3-manna DM och SM
Helena Josjö förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen då vi fortsatt vill ha cupspel och att varje serie och
ruta ska ha ett värde, det ska vara som vid internationella mästerskap.
Ian Robinson, Stockholms BF motionären har sett att det vid Bakers spelsätt ger konstiga utslag och att det
inte bli rättvist och yrkar bifall till motionen.
Carl Wikhede, förbundsstyrelsen vill förtydliga att det sällan spelas om kägelpoäng i våra tävlingar utan om
matchpoäng, och skillnader i hallen kan påverka mycket i motionärens spelsätt. Cupspel ska gälla och
yrkar fortsatt avslag på motionen.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande
§ 12
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Peter Tidbeck föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2019/20
och en komplettering har mailats ut till alla delegater innan mötet utifrån de diskussioner som var vid SDFkonferensen dagen före årsmötet.
En korrigering också då förslaget till licenshöjning gick igenom, vilket gör att förslaget till budget nu visar
ett överskott på 20 000 kr.
Pär Svensson, Göteborgs BF frågar omkring differensen på 167 000 kr i intäkterna mot tidigare budget.
Peter Tidbeck, förbundsstyrelsen meddelar att det avser ränteintäkter som redovisas på annan plats. En
reviderad budget kommer att skickas ut snarast möjligt.
Valberedningen förslag är att styrelsens arvode för ordförande och ledamot blir oförändrade för
verksamhetsåret 2019/20, men en höjning föreslås för suppleanten med 0,1 PPB.
Joakim Ek, Västmanlands BF menar att suppleanten inte har samma ansvar som ordförande och ledamot,
och ska därför ha ett lägre arvode och yrkar därför avslag på förslaget att höja suppleantens arvode.
Beslutades
•
att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2019/2020 med gjorda korrigeringar
och att ny budget ska skickas ut efter mötet.
•
att godkänna valberedningens förslag till arvode för ordförande och ordinarie ledamot ska vara
oförändrat
•
att godkänna Västmanlands BF avslagsyrkande och suppleantens arvode är därmed oförändrad
§ 13
a) Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år
Valberedningens Pär Svensson föreslog omval av Jan Wiede, Kalmar, Helena Josjö, Luleå och Ulf
Johansson, Göteborg
Beslutades
• att välja Jan Wiede, Helena Josjö och Ulf Johansson för en tid av 2 år
b) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
Valberedningens Pär Svensson föreslog nyval av Pär Svensson, Göteborg för en tid av 1 år.
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Beslutades
•
att välja Pär Svensson som styrelsesuppleant för en tid av 1 år
§ 14
Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till
nästkommande förbundsmöte
Valberedningens Pär Svensson föreslog nyval av Erik Stenbeck (tid. Paulsson), Stockholm och omval av
Joakim Ek, Västerås som revisorer. Valberedningen föreslår nyval Johan Rönnkvist, Stockholm samt omval
av Leif Mörkfors, Järfälla som revisorssuppleanter.
Beslutades
•
att välja Erik Stenbeck, Stockholm som auktoriserad revisor och Joakim Ek, Västerås som
förtroendevald revisor, bägge för en tid av ett år.
•
att välja Johan Rönnkvist, Stockholm som auktoriserad revisorssuppleant och Leif Mörkfors, Järfälla
som förtroendevald revisorssuppleant, bägge för en tid av ett år.
§ 15
Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
Mötet föreslog att styrelsen utser representanter till Riksidrottsmötet.
Beslutades
•
i enlighet med förslaget
§ 16
Val av 3 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie
förbundsmöte
Joakim Ek, Västmanlands BF föreslår följande:
Bertil Pettersson, Uppland som ordförande
Eva Larsson, Gislaved
Eva Andersson, Ängelholm
Suppleanter:
Sandra Granfeldt, Halmstad
Dennis Eklund, Stockholm
Beslutades
•
att välja Bertil Pettersson, Eva Larsson och Eva Andersson till ordinarie ledamöter i valberedningen.
•
att välja Bertil Pettersson till ordförande i valberedningen
•
att välja Sandra Granfeldt och Dennis Eklund till suppleanter i valberedningen
Mötesordföranden Christer Jonsson avtackades för ett väl genomfört arbete att leda mötesförhandlingarna.
Innan mötet avslutades förrättades utdelning av utmärkelser:
Årets ledarstipendium tilldelas Peter Igelström, Karlskoga
Bowlingfondens stipendium tilldelas Hanna Engberg, Partille och William Svensson, Norrköping
William Svensson har blivit Stor grabb nr 117
Rolf Lindbergs pris tilldelades Nora Johansson, Eksjö
Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse tilldelades:
Nr. 173 Eric Strömberg, Team Obelix, Uddevalla
Nr. 174 Christer Liljegren, Wabo BK, Malmö
Nr. 175 Ulf Sjöblom, BK Joker, Göteborg
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Nr. 176 Kenth Kryger, BK Lejonet, Klippan
Nr. 177 Ewa Rydell, Ten-Pin Club, Motala
Härefter förklarade förbundsordförande Peter Tidbeck mötet för avslutat.

Vid protokollet

Lena Sulkanen

Justerat via epost av Christer Jonsson, Ing-Marie Billgren och Michael Unger
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