PROTOKOLL
fört vid Svenska Bowlingförbundets
ordinarie årsmöte den 4 oktober 2020 på Quality
Hotel Friends, Solna

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2020 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

Raymond Hansson

Dalarnas BF

3 röster

Mikael Alfredsson

Gotlands BF

2 röster

Rolf Segerlund
Kent Andersson

Göteborgs BF

3 röster

Claes Skans

Hallands BF

3 röster

Jan Werdelin

Hälsinglands BF

2 röster

Per-Ove Jonsson

Norrbottens BF

3 röster

Daniel Rönnbäck

Skånes BF

7 röster

Pia Elfström
Micael Elfström

Småland Blekinge BF

6 röster

Maire Wiede

Stockholms BF

7 röster

Annika Kilander
Rolf Lindberg

Upplands BF

2 röster

Bertil Pettersson

Värmlands BF

3 röster

Jeanette Larsson

Västerbottens BF

2 röster

Tomas Ramsell

Västergötlands BF

5 röster

Fatima Carlsson
Fredrik Johansson
Viktor Svarén

Västmanlands BF

3 röster

Joakim EK
Maria Karlsson Årberg

Ångermanlands BF

2 röster

Oili Andersson

Östergötlands BF

2 röster

Leif Hillgren
Peter Engesten

Beslutades
▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 57 röster

§2
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet har tillkännagivits:
- i Svensk Idrotts kungörelser den 17 augusti 2020
- på SvBF:s hemsida den 13 augusti 2020
- genom kallelse via e-post den 13 augusti 2020 till samtliga SDF
Årsmöteshandlingarna var utsända via mail från förbundskansliet den 18 september 2020.
Fastställdes att förbundsmötet blivit behörigen utlyst.
§3
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Christer Jonsson, Järfälla, 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 Fatima Carlsson och Annika Kilander 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 2019/2020
Mötesordförande föredrog förbundsstyrelsens berättelse.
Erik Stenbeck, PwC, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020 och tillstyrker mötet att
godkänna styrelsens förslag till disponering av resultatet och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslutades
▪ att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.
▪ att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§6
Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultaten för verksamhetsåret 2019/2020 föredrogs av Peter Tidbeck och förklaring till varför vi har ett
större överskott i år, då Coronapandemin har medfört minskade kostnader under året.
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 2019/2020.

2

§8
Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förbundsstyrelsen föreslår att årets överskott på 1 007 638 kr överförs i ny räkning och läggs till det egna
kapitalet.
Beslutades
▪ att disponera överskottet enligt förbundsstyrelsens förslag
§9
Fastställande av officiella organ
Förbundsstyrelsen föreslog Svenska Bowlingförbundets hemsida www.swebowl.se som förbundets officiella
organ.
Beslutades
▪ i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
§ 10
Av förbundsstyrelsen väckta förslag
Inga förslag från förbundsstyrelsen fanns i föredragningslistan.
§ 11
Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen
från specialdistriktsförbunden eller föreningar
11.1
Västerbottens BF – Nytt DM
Västerbottens BF har, genom Jonsta BK, lämnat in en motion och yrkar att distriktsmästerskapen bör
förnyas och att vissa klasser ska kunna genomföras som könsneutrala. Västerbottens BF yrkar även att en
grupp bör se över formatet med distriktsmästerskap.
Helena Josjö, förbundsstyrelsen, anser motionen besvarad och menar att styrelsen är överens med
intentionen i motionen om att distriktsmästerskap inte behöver se likadant ut i alla delar av landet och att
SDF:en kan ha större frihet i utformningen av distriktsmästerskapen. Styrelsen anser att det ska tillsättas en
utredningsgrupp som ser över det nuvarande regelverket för distriktsmästerskapen.
Beslutades
▪ att godkänna förbundsstyrelsens yttrande att motionen anses som besvarad.
11.2 Värmlands BF – Motion angående division 3
Värmlands BF har lämnat in en motion och yrkar att seriesegrarna i division 3 ska flyttas upp direkt till
serien ovanför.
Ulf Johansson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall på motionen men påminner förbundsmötet om det beslut som
togs på förbundsmötet 2018.
Peter Lagerroos, förbundskansliet, föredrar beslutet från förbundsmötet 2018 och förutsättningarna om
seriesegrarna flyttas upp och kvalet spelas enligt beslutet 2018.
Pia Elfström, Skåne, menar att motionen varit uppe tidigare och att det är konstigt att förbundsstyrelsen
ändrar sitt motionssvar från tidigare utskickade handlingar. Pia menar vidare att distrikten bör ges
möjlighet att diskutera frågan och yrkar avslag på styrelsen förslag med tilläggsyrkande att beslutet ska tas
på ordförandekonferensen i februari. Den utredning som ska göras ska skickas på remiss till distrikten
senast 6 veckor innan ordförandekonferensen. Yrkandet stödjs även av Västmanlands BF.
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Jeanette Larsson, Värmland, menar att det är viktigt att tänka på bredden och är positiv till att
förbundsstyrelsen ändrat sig i frågan. Hon stödjer en utredning i frågan och ställer sig bakom Skånes
yrkande samt tilläggsyrkande.
Joakim Ek, Västmanland, uttrycker missnöje med förbundsstyrelsens arbete i frågan och anser att ett bättre
förarbete bör ha gjorts.
Beslutades
▪ att bifalla motionen
▪ att bifalla Skånes tilläggsyrkande om att beslut tas på ordförandekonferensen i februari samt att
utredningsförslaget ska skickas på remiss till distrikten senast 6 veckor före ordförandekonferensen.
11.3
Småland/Blekinges BF – Motion angående spelordning i 4-banorshall
Småland/Blekinges BF har, genom Skillingaryds IS, lämnat in en motion och yrkar att spelordningen i 4banorshallar ska ändras. Småland/Blekinges BF menar att det idag är för stor fördel för bortalaget och att
detta bör ändras.
Jan Wiede, förbundsstyrelsen, yrkar avslag på motionen och menar att när amerikanskt spelsätt infördes i
alla divisioner hade man den ordningen som motionären föreslår, men redan efter ett par år ändrades
detta till den ordning vi har idag. Ett av de återkommande problemen var bortalagens ovana vid att spela i
en 4-banorshall, vilket innebar att man gjorde fel i samband med byten. Utöver det så menar han att under
matcher så byter bortalagets spelare bangrupp efter varje serie, medan hemmalaget spelar två serier i följd
på samma bangrupp innan byte. Detta ger hemmalaget en stor fördel då man kan ”spela in sig” inför serie
2. Förslaget i motionen innebär att denna fördel skulle övergå till bortalaget. Förslaget skulle även
innebära en kostnad för omprogrammering av BITS.
Beslutades
▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande.
§ 12
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Peter Tidbeck föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2020/2021.
Mikael Alfredsson, Dalarna, frågar om budgetposten på 50 000 kr för marknadsföringsåtgärder under året.
Peter Hodor, förbundskansliet, meddelar att budgetposten är lågt satt med anledning av den
Coronapandemi som råder.
Beslutades
•
att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2020/2021.
§ 13
a) Val av tre styrelseordförande för en tid av 2 år
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog Jan Wiede, Kalmar, till styrelseordförande för en tid av 2 år.
Beslutades
• att välja Jan Wiede till styrelseordförande för en tid av 2 år
b) Val av styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog nyval av Mats Lunderquist, Malmö, och Sandra Granfeldt,
Halmstad till styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år.
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog Peter Tidbeck, Stockholm, som fyllnadsval för Jan Wiede för en
tid av 1 år.
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Beslutades
•
att välja Mats Lunderquist, Malmö, och Sandra Granfeldt, Halmstad, till styrelseledamöter till
förbundsstyrelsen för en tid av 2 år.
•
att välja Peter Tidbeck, Stockholm, som fyllnadsval för Jan Wiede för en tid av 1 år.
c) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog nyval av Maria Eklöf, Visby, till suppleant till förbundsstyrelsen
för en tid av 1 år.
Beslutades
•
att välja Maria Eklöf, Visby, till suppleant till förbundsstyrelsen 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 Bertil Pettersson föreslog omval av Erik Stenbeck, Stockholm, och omval av Joakim Ek,
Västerås, som revisorer. Valberedningen föreslår omval av Johan Rönnkvist, Stockholm, samt omval av
Mikael Alfredsson, Mora, som revisorssuppleanter.
Beslutades
•
att välja Erik Stenbeck, Stockholm som auktoriserad revisor och Joakim Ek, Västerås som
förtroendevald revisor, bägge för en tid av 1 år.
•
att välja Johan Rönnkvist, Stockholm, som auktoriserad revisorssuppleant och Mikael Alfredsson,
Mora, som förtroendevald revisorssuppleant, bägge för en tid av 1 år.
§ 15
Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
Mötet föreslog att förbundsstyrelsen 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, Uppsala, som ordförande
Eva Larsson, Gislaved
Eva Andersson, Ängelholm
Suppleanter:
Johanna Hedlund, Kalmar
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 Johanna Hedlund och Dennis Eklund till suppleanter i valberedningen
Mötesordföranden Christer Jonsson avtackades för ett väl genomfört arbete att leda mötesförhandlingarna.
Härefter förklarade nyvalde förbundsordförande Jan Wiede mötet för avslutat.
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Efter att mötet avslutades förrättades utdelning av utmärkelser:
Årets ledarstipendium tilldelas Jonas Torstensson, Bulltofta
Bowlingfondens stipendium tilldelas Nora Johansson, Eksjö, och Carl Eklund, Köping
Rolf Lindbergs pris tilldelades Carl Eklund, Köping
Magnus Medalj tilldelades Peter Engström, RIG Nässjö
Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse tilldelades:
Nr. 178 Ulf Granath, BK Joker, Göteborg

Vid protokollet

Peter Hodor

Justerat via mejl av Christer Jonsson, Annika Kilander och Fatima Carlsson
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