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 P R O T O K O L L 
 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte den 2 oktober 2022 
på Quality Hotel Winn, Haninge 

 
 
 
Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2022 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 
  Annette Almén 
   
Dalarnas BF 2 röster Mikael Alfredsson 
  Anders Hermansson 
   
Gotlands BF 2 röster Göran Fransson 
 
Gästriklands BF 2 röster Mats Holm 
   
Göteborgs BF 4 röster Pär Svensson 
  Peter Roos 
      
Hallands BF  2 röster Jan Werdelin 
   Camilla Andersson 
   Irene Henriksson 

      
Hälsinglands BF 2 röster Mikael Hedström 
     
Norrbottens BF 2 röster Fredrik Larsson 
 
Närkes BF 2 röster Peter Price  
 
Skånes BF 7 röster Tony Rosenquist  
   
  



  

  

 

 

 
 

Org.nr: 802000-4142 Bankgiro: 250-8802 Swish: 123 5384086 

Svenska Bowlingförbundet  

Box 11016 
100 61 Stockholm  

 

 
 
 
Småland Blekinge BF 5 röster Mimmi Persson 
  Daniel Olin 
  Johanna Hedlund 
  Anders Svensson 
     
Stockholms BF 6 röster Rolf Lindberg 
 
Södermanlands BF 2 röster Björn Bergvall 
      
Upplands BF 2 röster Lina Hamberg 
      
Värmlands BF 3 röster Jeanette Larsson   
 
Västerbottens BF 2 röster Tomas Ramsell 
  Arne Broström 
 
Västergötlands BF 6 röster Fatima Carlsson 
    
Västmanlands BF 3 röster Maria Karlsson Årberg 
 
Ångermanlands BF 2 röster Mikael Henriksson  

  
Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 
  Håkan Morén 
 
Beslutades 

▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptog 61 röster  
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§ 2 
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser den 12 augusti 2022 
 - på SvBF:s hemsida den 12 augusti 2022 
 - genom kallelse via e-post den 12 augusti 2022 till samtliga SDF 
  
Årsmöteshandlingarna var utsända via mejl från förbundskansliet den 22 september 2022 
 
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 Pär Svensson och Mikael Alfredsson att dels justera mötesprotokollet 
tillsammans med mötesordförande och dels fungera som rösträknare. 
 
Beslutades 

▪ i enlighet med mötets förslag  
 
 

§ 5 
Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2021/2022 
Mötesordförande föredrog förbundsstyrelsens berättelse. Följande förändringar föreslogs 
av Håkan Morén, Östergötland: 
 

• Ändra ”Söderköping” till Norrköping” på Fredrik Larsson, Sleipner 
• Ändra ”Team Baltzar” till Motala” 

 
Erik Stenbeck, PWC, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 och 
tillstyrkte mötet att godkänna styrelsens förslag till disponering av resultatet och att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
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Joakim Ek, lekmannarevisor, hade följande synpunkter att delge: 
 

• Svenska Bowlingförbundet har vid tillfällen under året frångått sitt gällande 
regelverk. Joakim Ek menar att regelverket är till för att följas och att det är bättre 
att ändra regelverket än att bryta mot det. 

 
• Valberedningen i Svenska Bowlingförbundet har inte följt stadgarna avseende 

utskick till SDF inför Förbundsmötet. 
 
Joakim Ek anför att inget av ovanstående behöver påkalla ytterligare åtgärder. 
 
Beslutades 

▪ att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med ovanstående 
ändringar och lägga den till handlingarna. 

▪ att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
 

 
§ 6 

 
Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultaten för verksamhetsåret 2021/2022 föredrogs av Peter Tidbeck från styrelsen. 
Förbundet har ett stort överskott för året som till stor del förklaras med att periodiserade 
licensintäkter kostnadsförts under verksamhetsåret istället för att skjutas upp till nästa 
verksamhetsår.  
 
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 2021/2022.  
 
 

§ 8 
Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Förbundsstyrelsen föreslog att årets överskott på 835 360 kr överförs i ny räkning och 
läggs till det egna kapitalet. 
 
Beslutades 

▪ att disponera överskottet enligt förbundsstyrelsens förslag 
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§ 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 
 
  10.1 Förslag om införande av licens för kägel 
Jan Wiede från styrelsen föredrog styrelsens förslag om införande av en licens för kägel. 
Styrelsen avser att införa en licens för kägel eftersom den grenen räknar med annat snitt 
och därför behöver särskiljas i tävlingssystem etc. Den nya licenstypen ska få 
namnet ”Bowlinglicens K”. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande. 
 
 

10.2 Förslag till förändringar i stadgar 
Jan Wiede från styrelsen föredrog styrelsens förslag om förändringar i stadgarna. 
Styrelsen avser att ändra ”ETBF” till ”EBF” där det behövs samt införa en bestämmelse 
där nomineringar till styrelsen i Svenska Bowlingförbundet senast kan inkomma 14 dagar 
före förbundsmötet. För ändringen att nominera ledamöter till styrelsen i Svenska 
Bowlingförbundet lades följande förslag fram till ändring i A 26. 
 
”SDF och medlemsföreningar har rätt att nominera kandidater inför valen enligt § A17, pp 
13–16 enligt följande 

1. Senast fyra månader före ordinarie förbundsmöte till valberedningen inlämna förslag. 
Förslag ska åtföljas av meritförteckning. 
 
2. Senast två veckor före ordinarie förbundsmöte till Förbundskansliet nominera           
kandidater som inte föreslagits av Valberedningen enligt § A27. Förslag ska åtföljas av 
meritförteckning.   
                                                      
3. Kandidatnominering vid Förbundsmötet får endast ske om det inför valet inte finns         
någon kandidat nominerad i förväg enligt § A27 eller § A26 p 2. Kandidat nominerad  
vid Förbundsmötet ska på plats acceptera sin kandidatur eller skriftligen ha undertecknat 
sin acceptans.” 
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Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande. 
 
    

§ 11 
Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till 
förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 
 
 
 11.1 BK ABeCe - Karens för nedflyttning av spelare 
BK ABeCe hade skickat in en motion som handlar om att införa karens i de sista 
omgångarna för nedflyttning av spelare från högre divisionslag till farmarlag.  
 
Helena Sundquist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade avslag på motionen och 
menade att de förslag som lämnats av motionären inte är tillräckliga och att frågan skulle 
behöva utredas mer.  
 
Tony Rosenquist, Skånes BF, yrkade avslag på motionen.  
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande. 
 

 
11.2   BK ABeCe - Ändringar seriesystemet 

BK ABeCe hade skickat in en motion som handlar om att ändra i seriesystemet och 
endast tillåta representationslag att delta i den nationella serien. 

 
Helena Sundqvist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade avslag på motionen och 
menade att de beslut som fattats på tidigare förbundsmöte avseende den nationella serien 
ännu inte hunnit träda i kraft på grund av pandemin. Det vore därför inte rimligt att ändra 
i seriesystemet nu. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande. 
 
 

11.3 BK ABeCe - Samarbetsavtal herrar 
BK ABeCe hade skickat in en motion som handlar om att avskaffa samarbetsavtal för 
herrar. 
 
Helena Sundqvist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade avslag på motionen och 
menade att föreningsavtalen kom till för att det skulle vara likvärdigt mellan herrar och 
damer. De menade att det inte är så många avtal som tecknas varje år, men att det för  
vissa föreningar kan vara avgörande med ett föreningsavtal för att kunna ha ett lag i 
nationella serien. 
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Tony Rosenquist, Skånes BF, yrkade avslag på motionen.  
  
Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 
 

 
11.4 BK ABeCe - Uppflyttning mellan divisioner 

BK ABeCe hade skickat in en motion som handlar om att vinnande lag ska flyttas upp 
direkt utan kval oavsett division. 
 
Mats Lunderquist från styrelsen yrkade avslag på motionen och menade att en sådan 
förändring skulle få stora konsekvenser på framförallt Elitserien herrar och damer då tre 
av tolv lag respektive två av åtta lag skulle tvingas till direktnedflyttning varje år. 
 
Tony Rosenquist, Skånes BF, yrkade avslag på motionen.  
 
Jeanette Larsson, Värmlands BF, ansåg att frågan bör skickas med till den pågående 
serieutredningen. 
 
Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande och frågan skickas vidare till den 
pågående serieutredningen. 

 
 

11.5 Västmanlands BF - Farmarlagens roll 
Västmanlands BF hade skickat in en motion som handlar om att tillsätta en utredning om 
farmarlagens roll i den nationella serien. 
 
Helena Sundqvist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade bifall till motionen och höll 
med motionären i att frågan behöver utredas. De menade vidare att de förslag som 
motionären lämnat i motionen inte var tillräckliga och att det därför behövs mer tid till att 
utreda frågan.  
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande 
 
 

11.6 Västmanlands BF - Regelverk för paratävlingar 
Västmanlands BF hade skickat in en motion som handlar om att klassindelningen inom 
paraverksamheten ska utgå från snitt istället för spelstyrka samt att Svenska 
Bowlingförbundet får i uppdrag att se över klassindelningen för att skapa förutsättningar 
för en jämnare fördelning av antalet startande i respektive klass. 
 
Jan Wiede från föredrog styrelsens svar och menade att klassindelning redan utgår från 
snitt och spelstyrka och att motionen i denna del är besvarad. Dock så menade Jan Wiede 
att skrivningen i Blå boken gällande snitt ska förtydligas. 
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I delen som rörde att se över klassindelningen yrkade Jan Wiede bifall till motionen. 
 
Maria K Årberg, Västmanlands BF, gjorde en beskrivning av den motion som Skånes BF 
skickat in till förbundsmötet 2019 samt yrkade bifall till den första delen i motionen som 
avser snitt istället för spelstyrka. Maria K Årberg gjorde även ett tilläggsyrkande och 
yrkade då på att klassindelningen inom paraverksamheten omgående ska återgå till den 
tidigare klassindelningen. 
 
Jeanette Larsson, Värmlands BF, yrkade bifall till motionen. 
 
Fatima Carlsson, Västergötlands BF, yrkade bifall till motionen. 
 
Beslutades 

• att bifalla Västmanlands yrkande samt tilläggsyrkande 
 
 

11.7 Team Värnamo BC - Föreningsbyte under pågående säsong 
Team Värnamo BC hade skickat in en motion som delas in i tre delar och handlar om: 
 

1. Föreningsbyte under pågående säsong bör endast tillåtas vid flytt  
 

2. Vid samarbetsavtal så bör det krävas deltagande i minst fem matcher med 
föreningen spelaren har samarbetsavtal med för att få delta i slutspel med den 
föreningen. 
 

3. Damer i herrarnas seriespel bör begränsas. 
 

Helena Sundqvist och Sandra Granfeldt från styrelsen föredrog styrelsens svar och gav 
svar i de tre delarna:  
 

1. Styrelsen yrkade avslag i denna del och menade att båda föreningarna måste 
medge ett föreningsbyte och att sista datum för en övergång fortsatt ska vara 30 
november. 

 
2. Styrelsen yrkade avslag i denna del. Styrelsen ansåg att de förslag som 

motionären lämnat inte är tillräckliga.  
 

3. Styrelsen anser denna del av motionen vara besvarad. Dubbleringsmöjligheten för 
damer gäller till och med innevarande säsong och tas bort till kommande säsong. 
 

Lina Hamberg, Upplands BF, gjorde ett tilläggsyrkande och menade att regeln om fri 
dubblering i del 3 inte kunnat nyttjas fullt ut på grund av pandemin. Lina Hamberg 
yrkade därför att regeln om dubblering för damer bör förlängas över säsongen 2023/2024 
 
Mats Lunderquist från styrelsen påpekade att motionen inte handlar om det yrkande som 
Lina Hamberg gjorde men tillstyrkte ändå det yrkandet.   
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Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande i del 1 och 2 och att motionen anses 
besvarad i del 3  

• att bifalla tilläggsyrkandet från Upplands BF om att förlänga regeln om fri 
dubblering för damer till att gälla över säsongen 2023/2024 

 
 

11.8 Team Mariestad BK - Nya oljeprofilsregler 
Team Mariestad BK hade skickat in en motion som handlar om att lagen i division 1-3 ska 
kunna välja samma oljeprofiler som lagen i Elitserien och Allsvenskan samt enligt övriga 
nuvarande regler. 
 
Ulf Johansson från styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att reglerna 
om oljeprofiler ändrades så sent som till säsongen 2022/2023. Tävlingskommittén har 
också tagit fram valbara oljeprofiler för division 1-3 med ratio 3-7. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

11.9 Team Mariestad BK - Rak serie i allsvenskorna 
Team Mariestad BK hade skickat in en motion som handlar om att ta bort sammandragen 
i Allsvenskan och göra dessa serier raka serier på samma sätt som för division 1-3. 
 
Mats Lunderquist från styrelsen yrkade avslag på motionen men påpekade att styrelsen 
ser fördelar med att ha ett enhetligt seriesystem. Dock anser styrelsen att en förändring 
inte kan ske under pågående säsong då det påverkar antalet lag i serierna under 
Allsvenskan och menar att den pågående serieutredningen bör ta med denna motion i sitt 
arbete. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

11.10 Team Mariestad BK - Tillägg spelbarhet i sista två omgångarna 
Team Mariestad BK hade skickat in en motion som handlar om att spelare måste ha spelat 
åtta eller tolv serier för att kunna delta i de två sista omgångarna samt kvalspel. 
 
Helena Sundquist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade avslag på motionen och 
menade att de förslag som lämnats av motionären inte är tillräckliga och att frågan skulle 
behöva utredas mer.  
 
Fatima Carlsson, Västergötlands BF, yrkade bifall till motionen. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
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11.11 Team Mariestad BK - Ändringar av val när HCP beräknas i tävlingar 
Team Mariestad BK hade skickat in en motion som handlar om att göra det valbart att i 
tävlingsreglerna att handicap beräknas samma dag som en spelare spelar en tävling. 
 
Mats Lunderquist från styrelsen yrkade avslag på motionen och menade att det som 
motionären efterfrågar redan finns i idag och att tävlingsarrangörer kan välja de 
handicapregler de själva önskar. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

11.12 Skånes BF - Division 4 
Skånes BF hade skickat in en motion som handlar om att införa division 4 i de distrikt där 
det är så många lag i division 3 att inte alla seriesegrare kan flyttas upp utan att kvala. 
 
Helena Sundqvist och Sandra Granfeldt från styrelsen yrkade avslag på motionen men 
menade att förslaget är intressant. Dock är det för få lag i seriesystemet idag för att 
införa division 4 men styrelsen menar att frågan behandlas av den pågående 
serieutredningen. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

11.13 Skånes BF - Resebidrag 3-manna SM 
Skånes BF hade skickat in en motion som handlar om att Svenska Bowlingförbundet ska 
se över beloppet som tillfaller resande lag i 3-manna SM. Skånes BF anser att dagens 
belopp är för lågt och att lagen bör få mer täckning för sina resor. 
 
Peter Tidbeck från styrelsen yrkade bifall till motionen och ansåg att frågan ska lämnas 
för utredning till SM-gruppen och att ett förslag ska lämnas under 
Ordförandekonferensen. Det förslag som lämnas från SM-gruppen ska gälla från och med 
säsongen 2022/2023. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande 
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11.14 Stockholms BF - Fakturering av licensavgift 
Stockholms BF hade skickat in en motion som handlar om den avgift som faktureras av 
Svenska Bowlingförbundet för licenser bör faktureras i december istället för i maj. 
 
Peter Tidbeck från styrelsen yrkade avslag på motionen och menade att en förändring 
dels skulle betyda en förändring i Svenska Bowlingförbundets stadgar samt en sämre 
likviditet för förbundet under sommaren.  
 
Rolf Lindberg, Stockholms BF, yrkade bifall till motionen. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

11.15 BK Force - Inspelningstid 
BK Force hade skickat in en motion som handlar om att förlänga inspelningstiden från 
fem till tio minuter samt även förlänga matchtiden med fem minuter. 
 
Ulf Johansson från styrelsen yrkade avslag på motionen och menade att det skulle sända 
fel signaler att förlänga matchtiden då det innebär ökade kostnader för föreningarna. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
 

§ 12 
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 
Peter Hodor föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 
2022/2023.  
 
Valberedningen föreslog oförändrade arvoden för styrelsen. 
 
Beslutades 
• att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2022/2023 samt 

styrelsens arvoden för 2022/2023. 
 

 
§ 13 

 
a, Val av förbundsordförande för en tid av 2 år 
Valberedningens Eva Larsson föreslog omval av Jan Wiede, Kalmar, till 
förbundsordförande för en tid av två år. 
 
Beslutades 
• att välja Jan Wiede, Kalmar, till förbundsordförande för en tid av 2 år.  
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b) Val av styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år  
Valberedningens Eva Larsson föreslog omval av Mats Lunderquist, Malmö, och Sandra 
Granfeldt, Halmstad, till styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år.  
 
Beslutades 
• att välja Mats Lunderquist, Malmö, och Sandra Granfeldt, Halmstad, till 

förbundsstyrelsen för en tid av 2 år.  
 
 

c) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år  
Valberedningens Eva Larsson föreslog nyval av Fatima Carlsson, Trollhättan, till 
suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år. 
 
Beslutades 
• att välja Fatima Carlsson, Trollhättan, 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 Eva Larsson föreslog omval av Erik Stenbeck, Stockholm, och omval av 
Joakim Ek, Västerås, som revisorer. Valberedningen föreslog omval av Johan Rönnkvist, 
Stockholm, samt nyval av Gunnar Elvin, 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 

Gunnar Elvin, 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 
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 § 16 
Val av 3 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande 
ordinarie förbundsmöte 
Daniel Olin, Småland/Blekinges BF, föreslog följande: 
 
Tony Rosenquist, Malmö, som ordförande  
Eva Larsson, Gislaved 
Pär Svensson, Göteborg 
 
 
Daniel Olin Småland/Blekinges BF, föreslog följande: 
 
Suppleanter: 
Johanna Hedlund, Kalmar 
Peter Roos, Göteborg 
 
Beslutades 
• att välja Tony Rosenquist, Eva Larsson och Pär Svensson till ordinarie ledamöter i 

valberedningen. 
• att välja Tony Rosenquist till ordförande i valberedningen 
• att välja Johanna Hedlund och Peter Roos till suppleanter i valberedningen 

 
 
Mötesordföranden Christer Jonsson avtackades för ett väl genomfört arbete att leda 
mötesförhandlingarna. 
 
Härefter förklarade förbundsordförande Jan Wiede mötet för avslutat. 
 
 
Efter att mötet avslutades förrättades utdelning av utmärkelser: 
 
Bowlingfondens stipendium tilldelades Nora Johansson, Eksjö (ej på plats), och Robin 
Ilhammar, Team Clan BK (ej på plats) 
 
Ledarstipendiet tilldelades Pia Elfström, Staffanstorp (med via länk) 
 
RF:s förtjänsttecken delades ut till Carl Wikhede, Piteå 
 
  



  

  

 

 

 
 

Org.nr: 802000-4142 Bankgiro: 250-8802 Swish: 123 5384086 

Svenska Bowlingförbundet  

Box 11016 
100 61 Stockholm  

 

 
 
 
Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse tilldelades: 
 
Nr. 182 Mats Lunderquist, Malmö 
Nr. 183 Sigrid Månström, Hudiksvall 
 
 
 
Vid protokollet Justerat via mejl: 
 
 
 
 
Peter Hodor Christer Jonsson 
    
  
    
   
  Pär Svensson 
 
 
 
   
  Mikael Alfredsson 

 


