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Årsmöte vartannat år 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsen presenterade ett förslag om årsmöte vartannat år på förbundsmötet 

2014. Förslaget hade arbetats fram då det från flera håll framkommit önskemål om 

långsiktighet. Även önskemål om möjligheten att ta snabbare beslut har framkommit. 

Förbundsmötet beslutade att skicka förslaget på återremiss, då mötet gav uttryck för att 

det fanns flera frågor som behövdes förtydligas. 

Efter förbundsmötet skickades samtlig information ut till distrikten på remiss, och en status 

presenterades på ordförandekonferensen i februari 2015. En tydlig majoritet röstade för 

att ett nytt förslag skulle presenteras vid förbundsmötet 2015. 

Förbundsstyrelsen föreslår att Svenska Bowlingförbundets årsmöten framöver genomförs 

vartannat år.  

Förslaget innebär: 

Att nästa ordinarie förbundsmöte genomförs 2017, men det ska fortsatt avhållas minst ett 

möte varje år med samtliga SDF. Förbundsstyrelsen vill genomföra ett ”utvecklings-forum” 

mellanliggande år. Verksamheten sätts i fokus med inriktning mot utveckling, samarbete 

och tillväxt, där prioriteringar utifrån beslutad Verksamhetsinriktning får fokus.       

Verksamhetsberättelse samt bokslut genomförs varje år enligt gällande lagstiftning. Dessa 

skickas ut varje år till respektive SDF, men själva godkännandet sker på årsmötet. 

 

Beslutsprocessen framöver: 

Frågor beträffande verksamheten i stort kan löpande skickas till förbundsstyrelsen, och 

förbundsstyrelsen tar beslut alternativt skickar ut på remiss. Förbundsstyrelsen kan också 

på rekommendation av distrikten hänskjuta frågor till årsmötet.  

Följande frågor kommer att hanteras enligt nedan:  

Stadgeändringar  Alltid årsmöte  

Regeländringar    Förbereds av berörd kommitté/verksamhet   

                           Styrelsen skickar ut på remiss                   

                           Styrelsen tar beslut eller hänskjuter till årsmöte  

Seriefrågor          Förbereds av Seriekommittén  

                           Styrelsen skickar ut på remiss  

                           Styrelsen tar beslut eller hänskjuter till årsmöte  

Kansli, kommittéer och personer inom olika verksamheter inom SvBF utför sitt arbete/uppdrag 

utifrån SvBF:s regelverk. Beslut utanför regelverket och förslag till förändringar skickas till 

förbundsstyrelsen (precis som idag). 
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Tagna beslut ska förmedlas brett, så att det tydligt framgår vilka beslut som fattats och 

utifrån vad. 

Avseende val av ordförande och ledamöter, föreslår vi att val av ordförande fastställs till 

att omfatta två år från och med detta årsmöte, då det i stadgarna står för tiden till 

nästkommande ordinarie möte. 

Avseende ledamöter, rekommenderar vi att valberedningen till mötet 2017 föreslår 

antingen fyllnadsval av sittande ledamöter, eller omval av nya ledamöter. Efter årsmötet 

2017 har val av ledamöter kommit in i rätt rytm. Valberedningen hade påbörjat sitt 

arbete när förbundsstyrelsen beslutade att gå vidare med förslaget. 

 

Förslag till stadgeändringar relaterade till förslaget: 

1) 

Skrivning idag - § A 6 

SvBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte samt förbundsstyrelsen. 

 

Förslag ny skrivning - § A 6 

 

SvBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen 

 

Förbundsstyrelsen äger rätt att mellan årsmöten fatta beslut omkring tävlings- och 

seriefrågor, efter att dessa remitterats till berörda delar av organisationen. 

 

2) 

Skrivning idag - § A 14 

FÖRBUNDSMÖTE  

 

§ A 14 Tidpunkt, sammansättning, kallelse  

 

1. Ordinarie förbundsmöte ska årligen äga rum senast under oktober månad på tid och  

    plats som förbundsstyrelsen beslutar.  

 

 

Förslag ny skrivning - § A 14 

 

FÖRBUNDSMÖTE  

 

§ A 14 Tidpunkt, sammansättning, kallelse  

 

1. Ordinarie förbundsmöte hålls varje ojämnt år före oktober månads utgång på tid och 

plats som förbundsstyrelsen beslutar.  
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3) 

Skrivning idag - § A 17 Ärenden 

 

5. föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser 

 

6. fastställande av resultat- och balansräkning 

 

14. val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år 

 

 

Förslag ny skrivning - § A 17 Ärenden 

 

5. föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser, för det två föregående  

    verksamhetsåren 

 

6. fastställande av resultat- och balansräkning, för de två föregående verksamhetsåren 

 

14. val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av fyra år 

 

 

4) 

Skrivning idag § A 22 – Sammansättning 

 

1. Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter samt två  

    suppleanter valda av förbundsmötet. 

 

Förslag ny skrivning § A 22 – Sammansättning 

 

1. Valberedningen ska bestå av ordförande jämte tre övriga ledamöter valda av  

    förbundsmötet. 

 

 

5) 

Skrivning idag § A 24 – Sammanträden och beslutsmässighet 

 

1. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så  

    bestämmer. 

 

2. Valberedningen är beslutsmässig när den är till fullo samlad. Vid förhinder för  

    ordinarie ledamot ska suppleant kallas. 

 

 

Förslag ny skrivning § A 24 - Sammanträden och beslutsmässighet 

 

1.  Valberedningen sammanträder och är beslutsmässiga när ordföranden eller minst  

      halva antalet ledamöter så bestämmer. 
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6) 

Skrivning idag § 29 – Revision, revisorer 

 

1. SvBF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer. Av dessa ska minst en  

    vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

 

Förslag ny skrivning § 29 – Revision, revisorer 

 

1. SvBF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer årligen. Av dessa ska  

    minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

 

7) Skrivning idag § A 46 - Åligganden i övrigt 

 

8. föra fullständiga räkenskaper; 

 

20. upprätta berättelse över SvBF:s verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret; 

 

21.upprätta resultat- och balansräkning per den 30 juni samt lämna förslag till  

     förbundsmötet i anledning av SvBF:s vinst eller förlust; 

 

 

8) Förslag ny skrivning § A 46 - Åligganden i övrigt 

 

8. föra fullständiga räkenskaper årligen; 

 

20. upprätta berättelse över SvBF:s verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret  

      årligen; 

 

21. upprätta resultat- och balansräkning per den 30 juni varje år samt till förbundsmötet  

      lämna förslag i anledning av SvBF:s vinst eller förlust; 

 

 

9) 

Ytterligare ändring i regelverket avseende Kapitel D 

 

Kapitel D inledning - skrivning idag 

 

Svenska Bowlingförbundets Seriekommitté (SK) är administrerande organ för reglerna i 

detta kapitel. Uppstår fall som inte kunnat förutses – eller om fråga uppstår om tolkning 

av regel – dömer SK i enlighet med det som anses vara regelns intention. 

 

Kapitel D inledning – förslag ny skrivning 

 

Nedanstående seriebestämmelser är fastställda och beslutade av förbundsstyrelsen.  

Seriekommittén (SK) är administrerande organ för reglerna i detta kapitel. Uppstår fall 

som inte kunnat förutses – eller om fråga uppstår om tolkning av regel – dömer SK i 

enlighet med det som anses vara regelns intention. 


