PROTOKOLL
fört vid Svenska Bowlingförbundets
ordinarie årsmöte den 16 februari 2021 på Teams
§1
Förbundsordförande Jan Wiede hälsade alla välkomna till det extra förbundsmötet.
§2
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Förrättades upprop av distriktsombud, varvid följande ombud befanns vara närvarande:
Bohuslän Dals BF

2 röster

Raymond Hansson

Dalarnas BF

3 röster

Mikael Alfredsson

Gotlands BF

2 röster

Gullvi Larsson

Gästriklands BF

1 röst

Maria Arnöman

Göteborgs BF

3 röster

Pär Svensson
Peter Roos

Hallands BF

2 röster

Jan Werdelin

Hälsinglands BF

2 röster

Per-Ove Jonsson

Medelpads BF

1 röst

Gullimar Åkerlund

Norrbottens BF

3 röster

Staffan Bergdahl

Närkes BF

2 röster

Henrik Axelsson

Skånes BF

7 röster

Pia Elfström
Micael Elfström

Småland Blekinge BF

6 röster

Eva Larsson
Daniel Olin

Stockholms BF

7 röster

Ian Robinson
Annika Kilander

Södermanlands BF

3 röster

Björn Bergvall
Johan Rundgren

Upplands BF

2 röster

Bertil Pettersson

Värmlands BF

3 röster

Jeanette Larsson

Västerbottens BF

2 röster

Tomas Ramsell

Västergötlands BF

5 röster

Fatima Carlsson

Västmanlands BF

3 röster

Joakim EK

Ångermanlands BF

2 röster

Mikael Olsson

Östergötlands BF

2 röster

Karin Wiklund
Leif Hillgren

Beslutades
▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 63 röster

§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Jan Wiede, Kalmar, som mötesordförande och Peter Hodor, förbundskansliet, som
sekreterare.
Beslutades
▪ i enlighet med valberedningens förslag
§4
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare
Mötet föreslog Pia Elfström och Joakim Ek att dels justera mötesprotokollet tillsammans med
mötesordförande, samt fungera som rösträknare.
Beslutades
▪ i enlighet med mötets förslag
§5
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet hade tillkännagivits:
- på SvBF:s hemsida den 19 januari 2021
- genom kallelse via e-post den 19 januari 2021 till samtliga SDF
Årsmöteshandlingarna var utsända via mail från förbundskansliet den 2 februari 2021.
Fastställdes att förbundsmötet blivit behörigen utlyst.
§6
Av förbundsstyrelsen väckta förslag
11.1
Färdigspelande av säsongen 20/21
Förbundsstyrelsen hade lämnat förslag till det extra förbundsmötet att säsongen 20/21 i den nationella
serien ska spelas klart, även om det innebär att serien behöver fortsätta in på hösten 2021.
Helena Josjö och Mats Lunderquist, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade bifall
till förslaget.
Fatima Carlsson, Västergötland, meddelade att de inom distriktet genomfört en undersökning där
föreningarna var negativa till styrelsens förslag och yrkade avslag på förslaget.
Jan Werdelin, Halland, menar att det inte framkommit av förslaget vilka konsekvenserna blir av att den
nationella serien avbryts. Mats Lunderquist från förbundsstyrelsen svarar att det inte går att svara på
eftersom det är Coronapandemins utveckling som kommer att avgöra vilka konsekvenserna blir.
Pia Elfström, Skåne, menar att de anser att styrelsens förslag är undermåligt då det saknas information om
hur regelverk, övergångar, serieavgifter mm. påverkas om seriespelet fortsätter in på hösten 2021. Skånes
BF yrkar bifall till styrelsens förslag.
Ian Robinson, Stockholm, meddelade att de inom distriktet genomfört en undersökning där föreningarna
var negativa till styrelsens förslag och yrkade avslag på förslaget.
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Jeanette Larsson, Värmland, meddelade att de inom distriktet genomfört en undersökning där föreningarna
var negativa till styrelsens förslag. Hon har även frågor om omläggningen av den nationella serien och Jan
Wiede upplyser om att en hel säsong måste färdigspelas innan omläggningen kan genomföras.
Fråga väcks från mötesordförande Jan Wiede att Peter Nenzén, Juridiska Utskottet, ska få yttranderätt på
mötet. Förbundsmötet beslutade att Peter Nenzén ska få yttranderätt under mötet.
Peter Nenzén beskriver hur förutsättningarna är för förbundsstyrelsen att agera i regelfrågor till följd av
t.ex. en pandemi. Han förordar att förbundsstyrelsen skriver generella dispenser för de ändringar som
eventuellt behöver göras.
Mikael Alfredsson, Dalarna, yrkade avslag på styrelsens förslag med tilläggsyrkande att en omlottning ska
ske till säsongen 21/22. Göteborgs BF yrkade bifall till Dalarnas tilläggsyrkande och förtydligar tillsammans
med Dalarna att med ”omlottning” så menar de att det ska vara en ny serieindelning.
Henrik Axelsson, Närke, yrkade avslag på styrelsens förslag.
Pär Svensson, Göteborg, meddelade att de inom distriktet genomfört en undersökning där föreningarna var
negativa till styrelsens förslag och yrkade avslag på förslaget.
Thomas Ramsell, Västerbotten, meddelade att de inom distriktet genomfört en undersökning där
föreningarna var negativa till styrelsens förslag och yrkade avslag på förslaget.
Gullimar Åkerlund, Medelpad, yrkade avslag till styrelsens förslag.
Eva Larsson, Småland/Blekinge, yrkade avslag till styrelsens förslag.
Beslutades
▪ att avslå styrelsens förslag
▪ att bifalla Dalarnas tilläggsyrkande om att omlottning ska ske till säsongen 21/22
§7
Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner
11.1
Värmlands BF – Motion angående division 3
Värmlands BF hade lämnat in en motion till det ordinarie förbundsmötet den 4 oktober 2020 och yrkade att
seriesegrarna i division 3 ska flyttas upp direkt till serien ovanför. Förbundsmötet hänsköt frågan till ett
extra förbundsmöte.
Mats Lunderquist, förbundsstyrelsen, föredrog den utredning som styrelsen gjort och yrkade bifall till
Värmlands motion.
Jeanette Larsson, Värmland, yrkade bifall till motionen.
Pia Elfström, Skåne, menade att utredningen som styrelsen genomfört inte var bra och ansåg att det
saknades en ordentlig konsekvensanalys. Hon yrkade avslag på Värmlands motion.
Bertil Pettersson, Upplands BF, yrkade avslag på Värmlands motion.
En röstning genomfördes där 21 röster röstade bifall till Värmlands motion och 38 röster röstade avslag till
Värmlands motion.
Beslutades
▪ att avslå Värmlands motion
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§8
Mötet avslutas
Mötesordförande Jan Wiede avslutade det extra förbundsmötet och tackade alla för visat intresse

Vid protokollet

Justerat via mejl:

Peter Hodor

Jan Wiede

Pia Elfström

Joakim Ek
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