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

ordinarie årsmöte den 3 oktober 2021 
på Clarion Hotel, Stockholm 

 
 
 
Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2021 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 
   
Gotlands BF 2 röster Göran Fransson 
 
Gästriklands BF 2 röster Mats Holm 
  Torbjörn Olsson 
   
Göteborgs BF 4 röster Pär Svensson 
      
Hallands BF  2 röster Jan Werdelin 
   Camilla Andersson 
   Irene Henriksson 

      
Hälsinglands BF 2 röster Per-Ove Jonsson  
  Mikael Hedström 
     
Norrbottens BF 2 röster Staffan Bergdahl 
 
Närkes BF 2 röster Henrik Axelsson  
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Skånes BF 7 röster Pia Elfström 
  Tony Rosenquist  
   
Småland Blekinge BF 5 röster Eva Larsson 
  Daniel Olin 
  Johanna Hedlund 
  Anders Svensson 
     
Stockholms BF 6 röster Annika Kilander 
  Ian Robinson 
 
Södermanlands BF 3 röster Björn Bergvall 
      
Upplands BF 2 röster Bertil Pettersson 
      
Värmlands BF 4 röster Jeanette Larsson   
 
Västerbottens BF 2 röster Tomas Ramsell 
  Jan Nyman 
 
Västergötlands BF 6 röster Fatima Carlsson 
  Fredrik Johansson 
  Ingalill Westerlund  
   
Västmanlands BF 3 röster Joakim Ek 
 
Ångermanlands BF 2 röster Mikael Henriksson  

  
Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 
  Peter Engesten 
   
 
Beslutades 

▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptog 63 röster  
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§ 2 
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser den 13 augusti 2021 
 - på SvBF:s hemsida den 13 augusti 2021 
 - genom kallelse via e-post den 13 augusti 2021 till samtliga SDF 
  
Årsmöteshandlingarna var utsända via mejl från förbundskansliet den 20 september 2021. 
 
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 Pia Elfström och Annika Kilander 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 2020/2021 
Mötesordförande föredrog förbundsstyrelsens berättelse. 
 
Erik Stenbeck, PWC, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021 och 
tillstyrkte mötet att godkänna styrelsens förslag till disponering av resultatet och att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
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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 2020/2021 föredrogs av Peter Tidbeck från styrelsen. 
Förbundet har ett stort överskott för året som till stor del förklaras av minskade 
kostnader i samband med Coronapandemin. 
 
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 2020/2021.  
 
 

§ 8 
Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
Förbundsstyrelsen föreslog att årets överskott på 3 918 957 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 Förändringar i Blå boken, Kapitel A 
Jan Wiede från styrelsen föredrog styrelsens förslag om ändringar i Blå boken, Kapitel A, 
och yrkade bifall till styrelsens förslag. 
 
Joakim Ek, Västmanlands BF, yrkade på ett tillägg till § A1 i Blå boken att med 
bowlingidrotten menas såväl bowling som kägel. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande samt Västmanlands BF:s tilläggsyrkande. 
 
 

10.2 Kommitté för Kägel inom Svenska Bowlingförbundet 
Jan Wiede från styrelsen föredrog styrelsens förslag om att skapa en kommitté för Kägel 
inom Svenska Bowlingförbundet. Jan Wiede sa att detta egentligen inte är en fråga för 
Förbundsmötet men på grund av det är en stor sak att ta in en ny gren till förbundet så 
har styrelsen velat ha Förbundsmötets godkännande. Jan Wiede föredrog den utredning 
som har föregått förslaget och de olika alternativ som har diskuterats. Jan Wiede yrkade 
bifall på styrelsens förslag. 
 
Joakim Ek, Västmanlands BF, yrkade att styrelsen ges mandat att under säsongen 
2021/2022 se över licensformerna för Kägel och fastslå dessa. Joakim Ek föreslog 
dessutom att alla licenser riktade mot Kägel till kommande Förbundsmöte räknas in i 
underlaget till röstlängd till Förbundsmötet med samma viktning som bowlinglicenserna. 
 
Ian Robinson, Stockholms BF, hade en fråga gällande hur många kägelspelare det finns 
och det meddelades att de är ca 100–200 st. 
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Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande samt Västmanlands BF:s tilläggsyrkande. 
 
    

§ 11 
Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit 
till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 
 
 11.1 Team Kungsbacka - Spelaravtal damer 
Team Kungsbacka hade skickat in en motion som handlar om att tillåta samarbetsavtal 
även i damernas nationella serie.  
 
Mats Lunderquist från styrelsen föredrog bakgrunden till motionen och nämnde också att 
han varit i kontakt med motionären. Mats Lunderquist yrkade bifall till motionen och att 
den ska börja gälla från och med säsongen 2022/2023. 
 
Pia Elfström, Skånes BF, yrkade avslag på motionen och menade att alla möjligheter till 
att skriva avtal mellan föreningar gör saker krångligare och att rekrytering är lösningen 
på problemet med att få fler lag i seriespel. 
 
Ian Robinson begärde votering och mötesordförande ansåg efter provvotering att 
förbundsmötet hade röstat för styrelsens yrkande. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens yrkande. 
 

 
11.2   Bowlingklubben ABeCe - B-slutspel 

Bowlingklubben ABeCe hade skickat in en motion som handlar om att återinföra B-
slutspelet på SM. 

 
Helena Sundqvist från styrelsen föredrog styrelsens syn på motionen och hur läget är 
med hur många spelare som går till final på SM. Helena Sundqvist meddelade att 
styrelsen vill stimulera bredden inom svensk bowling och att den därmed vill att B-
finalerna återinförs. Helena Sundqvist yrkade bifall till motionärens förslag om att 
återinföra  
B-finalerna och att detta ska börja gälla omedelbart. 
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Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande. 
 
 

11.3 Golden Girls BK – Föreningsavgift 
Golden Girls BK hade skickat in en motion som handlar om att föreningar med endast ett 
fåtal A-licenser inte ska behöva betala full föreningsavgift. 
 
Peter Tidbeck från styrelsen yrkade avslag på motionen och förklarade att 
föreningsavgifterna inte är kopplade till licenstyperna, utan det beror på om föreningen är 
en s.k. hallförening eller inte. 
 
Göran Fransson, Gotlands BF, yrkade bifall till motionen. 
 
Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 
 

 
11.4 Bowlingarenans Hallförening BC – Oljeregler 

Bowlingarenans Hallförening BC hade skickat in en motion som handlar om att de 
oljeregler som gäller idag inte är sportsligt rättvisa. Vidare beskrev motionären ett eget 
förslag på hur en ny oljereglering skulle kunna se ut. 
 
Mats Lunderquist från styrelsen yrkade avslag på motionen och menade att styrelsen 
varje år tar beslut om oljeregler i seriespelet efter diskussioner med TK och SK. Mats 
Lunderquist menade vidare att genom ett årsmötesbeslut i oktober låsa sig för att 
genomföra en förändring till nästkommande säsong av en regel som endast varit i 
praktiskt bruk i tre serieomgångar och därför inte har utvärderats, skulle vara olyckligt. 

 
Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 
 
 

11.5 Värmlands BF – Dubblering för damer 
Värmlands BF hade skickat in en motion som handlar om att förlänga möjligheten att 
dubblera för damer i herrföreningar vid seriehelger under två säsonger för att hjälpa 
damlag i division 1. 
 
Mats Lunderquist från styrelsen yrkade bifall på motionen och ville samtidigt skicka med 
förslaget till den arbetsgrupp som är utsedd att arbeta med utveckling av damernas 
serier. 
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Jeanette Larsson, Värmlands BF, gjorde ett förtydligande att motionen ska omfatta 
samtliga damlag. 
 
Pia Elfström, Skånes BF, yrkade avslag på motionen och menade att möjligheten till att 
dubblera gör att föreningarna inte rekryterar i den utsträckning de bör göra. 
 
Beslutades 

• att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande 
 
 

§ 12 
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 
Peter Tidbeck föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 
2021/2022. Peter Tidbeck tillade även att det återstartsstöd som beviljats av 
Riksidrottsförbundet inte återfinns i den föreslagna budgeten. 
 
Beslutades 

• att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2021/2022. 
 

 
§ 13 

 
b) Val av styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år  
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog omval av Peter Tidbeck, Stockholm, Helena 
Sundqvist, Luleå och Ulf Johansson, Göteborg, till styrelseledamöter till förbundsstyrelsen 
för en tid av 2 år.  
 
Beslutades 

• att välja Peter Tidbeck, Stockholm, Helena Sundqvist, Luleå och Ulf Johansson, 
Göteborg, till styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år.  
 

 
c) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år  
Valberedningens Bertil Pettersson föreslog omval 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. 
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§ 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 nyval 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 
Pia Elfström, Skånes BF, föreslog följande: 
 
Bertil Pettersson, Uppsala, som ordförande  
Eva Larsson, Gislaved 
Eva Andersson, Ängelholm 
 
 
Joakim Ek, Västmanlands BF, föreslog följande: 
 
Suppleanter: 
Johanna Hedlund, Kalmar 
Dennis Eklund, Stockholm 
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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 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 
 
Ledarstipendiet tilldelades Leila Räisänen, BK Hu-Pi (ej på plats) 
 
RF:s förtjänsttecken delades ut till Christer Eklund, Huddinge, Stefan Markenfelt, 
Sollentuna, Eric Strömberg, Uddevalla, och Carl Wikhede, Piteå (ej på plats) 
 
Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse tilldelades: 
 
Nr. 180 Ann-Brith Johansson, Mariestad 
 
 
Vid protokollet     Justerat via mejl: 
 
 
Peter Hodor  Christer Jonsson 
     
    
      Pia Elfström 
 
 
   Annika Kilander 
 


