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FÖREDRAGNINGSLISTA
Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte
2014-06-03 – City Hotellet, Lycksele
1.

Årsmötets öppnande

2.

Upprop och godkännande av fullmakter

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

6.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det löpande räkenskapsåret

9.

Fastställande av medlemsavgift

10. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för kommande år
11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter
12. Val av styrelsesuppleanter för ett år
13. Val av revisorer samt revisorssuppleant för ett år
14. Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte
15. Val av valberedning
16. Utseende av officiellt organ
17. Behandling av förslag, framställda av förbundsstyrelsen
18. Behandling av motioner, inkomna från föreningar
19. Prisutdelning
20. Mötets avslutande

STYRELSEBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013/2014
Förbundets funktionärer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Tävlingskommittén
Seriekommittén
Utbildningskommittén

Kai Pärnänen (Jonsta BK)
Harald Svärd (Umeå IK)
Janne Nyman (Skellefteå IF)
Astrid Waller (IFK Umeå)
Janne Nyman (Skellefteå IF)
Glenn Löfgren (Team Thoréngruppen)
Kai Pärnänen (Jonsta BK)
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Damkommittén
Juniorkommittén
Rekryteringsansvarig
Handikappansvarig
Suppleanter
Revisorer
Revisorsuppleant
VI revisor

Astrid Waller (IFK Umeå)
Harald Svärd (Umeå IK )
Harald Svärd (Umeå IK )
Astrid Waller (IFK Umeå)
Lennart Sundqvist (BK Rebel)
Lennart Andersson (IFK Umeå)
Mikael Pallin (Jonsta BK)
Gunder Nyström (Västerbottens Idrottsförbund),

Valberedning

Stig Ruuth (BK Rebel) sammankallande
Roger Jonsson (BK Prana)
Curt Backteman (Jonsta BK)

Banbesiktning
Distriktsinstruktör
Hedersordförande

Sven Sundqvist
Vakant
K-G Holm, Anders Brodin

Ett helt vanligt år.
Möten:
Vi har haft 7 förbundsstyrelsemöten (3 live och 4 telefonmöten) under året. Detta är möjligt
genom att det löpande arbetet har skett genom e-post, Facebook och hemsida.

Licenser:
Årets resultat visar på 294 (-36) licensierade i alla distriktets klubbar.
Aktiva klubbar i Västerbotten 13-14 (licenser 140602):
Skellefteå
Umeå
BK Prana (54)
BK Rebel (12)
Skellefteå IF (33)
Team Thoréngruppen (32)
Skellefteå BK (19)
Umeå IK (21)
Guldkustens AIF (14)

Lycksele
Jonsta BK (13)
BK Lycksele (71)
Vilhelmina
Vilhelmina IK (17)

Icke serieklubbar i Västerbotten 13-14:
Umeå: Umeå Strikers (0), IFK Umeå (3)
Åsele: Åsele BK (0)
Storuman: Storumans BC (0)

Distriktet:
Tärnaby:
All verksamhet står stilla.

Storuman:
Hallen har börjat ta kontakt med ACBF för att få komma tillbaka in i distriktets verksamhet
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Vilhelmina:
Vilhelmina IK är kvar i Nordallsvenskan.

Åsele:
Klubben gick upp i Vilhelmina lokalserie

Lycksele:
Jonsta BK fortsätter streta och BK Lycksele verkar lämna in

Skellefteå:
BK Prana spelar i Nordallsvenskan och Skellefteå BK, Skellefteå IF spelar i Div.1

Skelleftehamn:
Guldkustens AIF fortsätter i Div1.
Umeå:
Umeå IK spelar i Nordallsvenskan, BK Rebel spelar i Div.1 och Team Thoréngruppen verkar
lämna in.

SLUTORD:
Det har varit en lite annorlunda år med uppgångar, som våra motioner till svenska
bowlingförbundet årsmöte (coachutbildning och översyn av hallkostnaderna), och nedgångar
som antalet medlemmar. Men i det stora hela har det varit ett år som vilket annat. Serievärlden
går vidare, med krånglande BITS-system och ändrade farmarlagsregler. Tävlingsverksamheten
hankar sig fram, DM hämtade upp antalet något och några tävlingar blev av.
Norrlandsmästerskapet för Damer genomfördes i Skellefteå, trots sen inbjudan och tappade
pengar från SvBF. Men i det stora hela har börjat se framtidstro och nya möjligheter. Så låt oss
lägga 2013-2014 till handlingarna och se framåt.

Ordförande Kai Pärnänen

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Distriktsmästerskap
Herrar, seniorer
Kenny Fennhagen
Herrar 2-manna
Hansson/Lahti
Herrar, juniorer
Jesper Hansson
Herrar, ungdom
Emil Holmberg
Juniorer 2-manna Fransson/Eriksson
Damer, seniorer
Sara Almqvist
Damer, oldgirl
Eivor Åman

Umeå IK stegfinal
Umeå IK
2480
Umeå IK
1114
BK Prana 1081
Umeå IK
3020
BK Prana
979
IFK Umeå
984

Scotch double mix A Wallanger/ E Landin Team Thoréngruppen

2140

3 manna herr:

2491
2349

Team Thoréngruppen 1
Team Thoréngruppen 2

5
3 manna dam:

Team Thoréngruppen

2011

Tävlingar I distriktet under säsongen 13-14
Vårträffen och SIF-rullen, båda i Skellefteå

JUNIORKOMMITTÉN
Det är glädjande att notera ett fortsatt aktivt ungdomsarbete i klubbarna, och på nästan
alla orter i länet arbetar klubbarna seriöst med ungdomsbowlingen, vilket ger oss mycket
duktiga juniorer. Överhuvudtaget visar Västerbottens bowlingungdomar en mycket god
kvalitet nationellt sett.
Säsongen 2013-2014 års ungdomsstipendiater blev:
Tjej:

Ellen Ekholm, BK Prana

Pojke:

Alex Möller, BK Prana

300 SERIER
Mikael Möller och Hans Persson.

DISTRIKTSREKORD
Under den gångna säsongen Västerbottens Bowlingförbund har inte fått en enda
ansökning om distriktsrekord.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Inga utbildningar har hållits under säsongen.

REKRYTERINGSKOMMITTÉN
Olympic Day i Umeå och Skellefteå.

HEMSIDAN
www.acbowl.se

Seriesammanställningar (se Svenska Bowlingförbundet)
Lycksele juni 2014
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Kai Pärnänen - Astrid Waller - Harald Svärd
Janne Nyman - Glenn Löfgren
Lennart Sundqvist

Ordförandehistorik:
Det verkar som det här blir min sista årsrapport och samtidigt den 17:e från min penna/dator. Så låt mig
blanda lite historik från dessa år med några tankar om framtiden.
Det var 1997 i juni och årsmötet hölls i Lycksele på Bäckaborg, som jag valdes att ta stafettpinnen efter
Robert Baudin. Vi hade haft ett tufft år och massor av organisatoriska och ekonomiska fnurror var
avslutade. Vi hade även året innan valt Anders Brodin till den andra hedersordföranden. Det var ett
ganska normalt bowlingförbund i norra Norrland som jag fick ta över.
Jag hade ett antal år jobbat med att ta reda på vad som skulle göras med Damserien som skakade i
grundvalen, lagen orkade inte riktigt med de ekonomiska kraven att spela i en serie som täckte området
Sundsvall i söder till Kalix i norr. Tyvärr fick vi 1996 jobba med andra frågor inom styrelsen som gjorde
att detta hamnade på sidan, och nu kan vi konstatera att där blev den kvar. Damlagen blev färre och
färre, och även med ekonomiska morötter orkade de sista inte fortsätta. Istället för denna serie fick för
några år sedan Norrlandsmästerskapen för damer och 6-mannalag, som sedan dess spelats i Skellefteå i
april månad. Men 2014 fick vi beskedet i februari att Svenska bowlingförbundet inte längre tänkte betala
för detta mästerskap, utan detta ansvar får de fyra Norrlandsförbunden ta istället. Så idag hänger allt på
om vi får igång ett samarbete i Norrland, men jag anser att ett fokus på dambowlingen är nödvändig för
att skapa en lagserie i Norrland.
Som serieansvarig innan jag blev ordförande, var en av mina arbetsuppgifter att lotta en
ungdomslagserie i 3-mannalagsform. Denna serie levde några år men i samband med nedskärningarna i
kommunerna och droppen – finanskrisen – avtog ungdomsverksamheterna ett tag i många av klubbarna.
Sen att Västerbottens bowlingklubb har tappat många klubbar under mina år, gör ju att grogrunden har
minskat. Jag kan dock konstatera att trenden här håller på att vända, där bland annat BK Pranas
verksamhet kan framhållas.
Men spetsen har hela tiden hållits. Nya topp spelare har fostrats och nått väldigt långt. Vi har fått fram
spelare under min tid som ordförande, som blivit världsmästare, europamästare och på nationell nivå
svenska mästare. Detta vill jag speciellt tacka Harald Svärd som oförtrutet kämpat minst lika länge som
jag varit med i ACBF. Och under alla år som det inte fanns ett nationellt talangrekryteringsprogram, så
hade vi i Norrland ”Norrpoolen” som under många år och med många eldsjälar, hittade och utvecklade
många talanger.
Västerbottens Bowlingförbund har också gått igenom en omorganisation, webbrevolution och
omvälvning som gjort att vi idag är en mer flexibel och slimmad organisation än den struktur jag tog på
mig. Nu är styrelsen 5 + 1 och har anammat den moderna tekniken för att ha snabbare och bekvämare
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möten via bl.a. telefon. Vi var ledande på 90-talet vad det gällde hemsida, informationssnabbhet och
tabellsystem, under Ari Pärnänens regi. Det var många andra förbund i Sverige som avundsjukt titta på
det som hände uppe i norr. Till och med Svenska Bowlingförbundet hade ständiga kontakter och
förfrågningar om hur vi gjorde. Så efter ett antal mellanår har återigen Västerbottens bowlingförbund
börjat hämta upp lite av det tappet i detta område, med hjälp av hemsidan (acbowl.se) och Facebook. Det
senare har två delar, facebookgruppen ACBOWL – Västerbottens bowlingförbund (en sluten grupp för
medlemmar i förbundet) och Västerbottens bowlingförbunds officiella FaceBooksida (en gilla-sida för
information till alla som vill veta mer om bowling i Västerbotten).
Jag tackar ödmjukt för den tid som varit och önskar min efterträdare ett minst lika intressant värv.
Ordförande Kai Pärnänen
2014-06-03, City Hotellet, Lycksele

