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2012-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2012 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 1 röster Reino Jansson 

   

Dalarnas BF 3 röster Hans Larsson 

   

Gotlands BF 1 röst Ingrid Qviström 

 

Gästriklands BF 2 röster Ingemar Nymark 

  Erik Magnusson 

   

Göteborgs BF 4 röster Lena Johansson 

  Thord Lagercrantz 

  Lars-Göran Holmgren 

  Anne-Marie Bjunert 

     

Hallands BF 3 röster Irene Henriksson 

   

Hälsinglands BF 2 röster Berra Hillström 

  Jouni Kemppainen 

 

Medelpads BF 1 röst Magnus Brandberg 

 

Norrbottens BF 2 röster Carl Wikhede 

 

Närkes BF 2 röster Tommy Hultgren 

  Jimmy Dahlström 

 

Skånes BF 6 röster Lennarth Nordsten 

  Annette Petersson 

                    Ing-Marie Billgren 

  Pia Elfström 

 

Smålands/Blekinge BF 6 röster Jan Wiede 

  Maire Wiede 

  Bert Hagman 

  Johan Lantz 

 

Stockholms BF 6 röster Annika Kilander 

  Leif Mörkfors 

      

Södermanlands BF 3 röster Anders Eriksson 

  Lennart Blom 

  Ewa Törning 
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Upplands BF 2 röster Monica Holmström 

  Peter Tidbeck 

    

Värmlands BF 3 röster Jan Andersson 

     

Västerbottens BF 2 röster Kai Pärnänen 

 

Västergötlands BF 6 röster Elinor Schött 

  Leif Davidsson 

  Karola Bergsten 

  Joakim Hübbe 

  Tomas Elofsson 

   

Västmanlands BF 3 röster Anders Ericsson 

  Stig-Erik Steen 

  Tommy Nyman 

 

Ångermanlands BF 1 röst Lars-Göran Tängman 

 

Östergötlands BF 4 röster Anders Charlesson 

  Leif Hillgren 

  Lars-Göran Stenberg 

 

Asfaltkägelsektionen 1 röst Tomas Karlsson 

 

   

Beslutades 

 att godkänna röstlängden liksom inregistrerade fullmakter, röstlängden för förbundsmötet upptar 

64 röster. 

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrott nr 6 2012 

 - på SvBF:s hemsida i augusti  2012 

 - genom kallelse via e-post den 7 augusti 2012 till samtliga SDF 

  

Årsmöteshandlingarna var utsända från förbundskansliet vecka 37 i september. 

 

Fastställdes att förbundsmötet blivit behörigen utlyst. 

 

 

§ 3 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valberedningen föreslog Christer Jonsson, Järfälla som mötesordförande och Lena Sulkanen, 

förbundskansliet som sekreterare. 

 

Beslutades 

 i enlighet med valberedningens förslag 

 

 

§ 4 

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare 

Mötet föreslog Lena Johansson, Göteborg och Johan Lantz, Småland att dels justera mötesprotokollet 

tillsammans med mötesordförande dels fungera som rösträknare. 

 

Beslutades 

 i enlighet med mötets förslag  
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§ 5 

Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2011/12 

Fastställdes att berättelserna kunde anses föredragna då de varit utsända i förväg till samtliga delegater. 

Samtliga delegater hade mottagit information om tillägg/ändringar som delats innan mötet. 

 

Korrigering på sidan ett (1) avseende vice ordförande meddelades av Lena Sulkanen, förbundskansliet, samt 

några redaktionella ändringar som lämnades till mötessekretaren separat. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg hade synpunkter på styrelsens arbete omkring vinnarcupen kontra 3-4 

förslaget, efterlyste bättre förberedelser och underlag från styrelsen framöver vid liknande situationer. 

 

Maria Pettersson, PWC föredrogs revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011/2012. 

 

Beslutades 

 att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse efter tillägg av nämnda ändringar och 

anmälda redaktionella justeringar och att därmed lägga den till handlingarna. 

 att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 6 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen föredrog resultat och balansräkning och kunde redovisa ett positivt resultat för 

säsongen 2011/2012. 

 

Lennarth Nordsten, Skåne kommenterade att profilering och rekryteringspengar återigen inte använts, vilket 

inte är bra. Joakim Ek kommenterade att saker gjorts men det har inte kostat så mycket pengar. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg undrar om datautveckling ska ses som ett projekt i resultatet. Joakim Ek 

meddelade att detta ska ses över till nästa år. 

 

Beslutades 

 att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning 

 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Mötesordförande föreslog mot bakgrund av revisorernas berättelse ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

 att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012. 

 

§ 8 

Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Förbundsstyrelsen hade föreslagit att årets överskott på kr. 258.212 balanseras i ny räkning. 

 

Beslutades 

 att disponera överskottet enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

§ 9 

Fastställande av officiella organ 

Förbundsstyrelsen föreslog tidningen Svensk Idrott och Svenska Bowlingförbundets hemsida 

www.swebowl.se som förbundets officiella organ. 

 

Beslutades 

 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  

 

§ 10 

 

Av förbundsstyrelsen väckta förslag 

 

10.1 Förslag till stadgeändringar i § A 4 punkt 1, stycke 3, § A 4 punkt 2 samt § A 7, punkt 2  

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
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Kai Pärnänen, Västerbotten och Magnus Brandberg, Medelpad påpekade fel i förslaget under § A 7, punkt 2 

avseende deras distriktsindelningar.  

 

Beslutades 

 att efter nämnda korrigeringar bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar  

 

 

10.2  Förslag till höjning av föreningsavgiften 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkade på bifall till förbundsstyrelsens förslag till höjning av föreningsavgiften 

från nuvarande kr. 1 000 till kr. 1 500. Genomförande till säsongen 2013-2014. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg förstår att mer pengar behövs, men tycker att ev. höjningar ska tas mer 

solidariskt än vad detta förslag innebär (medskick). 

 

Kai Pärnänen, Västerbotten menar och förstår att höjningar behövs, men detta förslag slår hårt mot deras 

små föreningar. Tycker inte heller att hallföreningarna ska vara befriade från avgift.  

 

Leif Mörkfors, Stockholm förtydligade att det totala beloppet avser ca. 350.000 – 400.000 i ökade intäkter, 

samt en kommentar till årets budget då de prioriterade områdena är lägre i årets budget än tidigare. 

 

Joakim Ek informerade om att föreslagen höjning inte påverkar kommande år, utan 2013-2014, därför har 

en ökning i budgeten för 2012-2013 inte varit möjlig. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag till höjning av föreningsavgiften. 

 

 

10.3 Förslag till serieutredning  

Behandlades tillsammas med motion nr. 6 från Skånes BF 

 

Joakim Ek förbundsstyrelsen ingav ett tilläggsyrkande; styrelsen avser att göra en första delrapport vid 

ordförandekonferensen 2013. Utredningsgrupper skall bestå av Seriekommittén samt externt inbjudna 

personer. Därefter yrkade Joakim Ek bifall till förbundsstyrelsens förslag och yrkade avslag till Skånes BF:s 

motion nr. 6. 

 

Lennarth Nordsten, Skåne yrkade på att deras motion nr. 6 ska vara en del av  utredningen, och tycker att 

tilläggsyrkandet är bra, då det är viktigt att de som kan detta är med i denna konstellation. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg tycker det är bra med ett förutsättningslös utredning. 

 

Anders Charlesson, Östergötland tycker att vinnare ska gå upp och att den som kommer sist ska åka ut, i 

övrigt ger Östergötlands BF styrelsen mandat i frågan (medskick). 

 

Lennarth Nordsten, Skåne ger styrelsen ett medskick om att vinnare ska gå upp direkt och den som kommer 

sist ska åka ut, och hänvisade till en skrivelse från Seriekommittén från april 2011. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsen förslag med ingivet tilläggsyrkande  

 att bifalla förbundsstyrelsen avslagsyrkande på motion nr 6. 

 

10.4 Förslag till vinnarcupen kontra placering 3-4 i nationella serien 

Micael Hamberg, förbundsstyrelsen föredrog styrelsens förslag nr 4 och yrkade bifall till förslaget och att 

principerna skickas med i den nya beslutade serieutredningen. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg menar att skrivningen i förslaget är felaktigt, då vinnarcupen inte är ett 

årsmötesbeslut, utan det är ett styrelsebeslut efter en ordförandekonferens. 

 

Micael Hamberg, är överens med Thord Lagercrantz uppfattning om hur beslutet fattades. Årsmötet gav 

styrelsen mandat att fatta beslutet efter ordförandekonferensen. 
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Lena Johansson, Göteborg tycker det är väldigt viktigt med tydliga beslutsunderlag, och beslutet i denna 

fråga var inte helt lätt. Informationen måste skickas ut innan ev. beslut fattas på ordförandekonferensen. 

 

Lennarth Nordsten, Skåne läste upp ytterligare en skrivelse från dåvarande Seriekommittén, om att 

vinnarcupen inte är ett nödvändigt förslag, medskick till styrelsen om att man måste lyssna på 

Seriekommittén som är våra experter i seriefrågor. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg frågar om man gjort någon undersökning eftersom man säger att förslaget 

om vinnarcupen tagits emot positivt, då hans uppfattning är annorlunda. Vinnarcupen kommer att spelas 

ändå, men tycker det är viktigt att hela frågan skickas till serieutredningen. 

 

Micael Hamberg påminde om att utredningen avseende vinnarcupen leddes av Peter Nenzén, 

Seriekommittén. Förslagen presenterades på ordförandekonferensen och ett enhälligt möte var eniga i 

arbetsgruppens förslag som styrelsen efterföljande tog beslut om. 

 

Annika Kilander, Stockholm tycker det är svårt att man inte genomför årsmötesbeslut, viktigt att det blir 

tydliga och bra beslutsunderlag framöver. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag  

 att skicka med principerna till serieutredningen 

 

  

§ 11 

Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till 

förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Hälsinglands BF – Prova på licens 

Pär Svensson, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Berra Hillström, Hälsingland yrkar på bifall till motionen, med de tillägg som Hälsingland gjort. 

 

Pär Svensson förtydligande orsaken till avslaget som framgår av avslagsyrkandet. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande.  

 

 

11.2 Hälsinglands BF- Kvalmatcher hemma – borta i div 2 

Micael Hamberg, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Berra Hillström, Hälsingland yrkar bifall till motionen.  

 

Lena Johansson, Göteborg frågade på vilken nivå detta provades, menar att det kanske var på fel nivå. 

 

Votering begärd och därefter begärdes rösträkning. 

 

Bifall till styrelsens avslagsyrkande räknades 41röster 

Bifall till motionen räknades 22 röster 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

11.3 Atlas BC – Teknikmärken för ungdomar 

Annelie Elnerud, förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen. Förbundsstyrelsen tycker att idén är bra och 

skickar förslaget vidare till BUC för vidare handläggning, detta för att man vill undvika att beslutet blir ett 

detaljstyrt årsmötesbeslut. 

 

Carl Wikhede, Norrbotten bifaller styrelsens förslag om att skicka frågan till BUC. 
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Kai Pärnänen, Västerbotten tycker förslaget är bra och bifaller styrelsen förslag om att skicka frågan till 

BUC. 

 

Lennarth Nordsten, Skåne bifaller motionen, kommenterade att ärenden tidigare har fastnat hos BUC,  

vilket de hoppas att frågan inte gör denna gång.  

 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande, med kommentar att frågan skickas till BUC. 

 

 

11.4 Närkes BF – Ny tidssättning för 3-manna SM 

Jahn Radgren, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. Styrelsen skickar frågan till SM-gruppen för en 

konsekvensanalys av kostnaderna för föreningarna. 

 

Tommy Hultgren, Närke yrkar bifall till motionen. 

 

Jahn Radgren hänvisar till motiveringen och yrkar fortsatt avslag. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg menar att det är olika lag som kvalar in varje år, så Närkes motivering håller 

inte och yrkar avslag på motionen. 

 

Kai Hänninen, valberedningen upplevde inga problem med nuvarande ordning när de arrangerade  

3-manna SM förra året. 

 

Beslutades, efter försöksvotering 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

11.5 Skånes BF – Förenklade farmarlagsregler 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen, men föreslår att ge Seriekommittén uppdraget att 

se över frågan. (Tilläggsskrivelse från Skåne är utskickat med handlingarna).  

 

Lennarth Nordsten, Skåne förklarar tanken och att detta förslag förenklar reglerna. Elitserien spelschema 

skapar problem för F-lagen, vilket också borde ses över. Skåne har detta i sin Skåneserien, där det fungerar 

mycket bra. Lennarth Nordsten yrkar bifall till motionen. 

 

Kai Pärnänen, Västerbotten litar inte på föreningarna, var själv med när farmarlag infördes 1996, och 

ställer sig bakom styrelsens förslag, men med ett tilläggsyrkande att man ska se över hela konceptet  

villkorslöst. Det ska eventuellt vara en fristående grupp som tar hand om detta.  

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande med Kai Pärnänen, Västerbottens tilläggsyrkande. 

 

 

11.6 Skånes BF – Spetsa och förändra seriepyramiden  

 

Frågan behandlades med styrelsens förslag nr. 3. 

 

 

11.7 Stockholms BF – Ny typ av spelaravtal  

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen avseende möjlighet för en herre i en förening utan 

lag i serien att spela i en förening med lag i serien, men med genomförande till säsongen 2013-2014. 

 

Annika Kilander, Stockholm yrkar bifall till att avtalet genomförs omedelbart.  

 

Sonja Jäine/Micael Hamberg, förbundsstyrelsen hänvisade till att det både är tekniskt och ekonomisk 

omöjligt att genomföra ändringen omedelbart, och yrkade bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens bifall, med genomförande till säsongen 2013-2014. 
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11.8 Stockholms BF – förändring av samarbetsavtal 

Lena Sulkanen, förbundskansliet yrkar avslag på motionen avseende fler samarbetsavtal per förenings-id. 

 

Leif Mörkfors, Stockholm yrkar bifall till motionen, ett angeläget problem för Stockholm. Leif Mörkfors 

förstår att det kostar pengar och har förståelse för att det tar tid. Föreslår återremittering till 

förbundsstyrelsen att redovisa kostnadsanalys och tid för ev. genomförande på ordförandekonferensen. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg frågade om möjligheten att ha flera ID-nr. 

 

Lena Sulkanen/Micael Hamberg förklarade att det inte var möjligt enligt Riksidrottsförbundet att ha flera 

id-nr per förening. 

 

Beslutades 

 att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen att redovisas på ordförandekonferensen. 

 

 

11.9 Stockholms BF – Förändring av övergångsregel 

Peter Lagerroos, förbundsstyrelsen yrkar på avslag på motionen 

 

Annika Kilander, Stockholm yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

11.10  Göteborgs BF – Utredning av hcp och rankingpoäng 

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad. 

 

Lena Johansson, Göteborg har försökt förstå hur det fungerar, men förstår inte helt hur det fungerar. Yrkar 

bifall till motionen. 

 

Carl Wikhede, Norrbotten yrkar bifall till motionen. 

 

Leif Mörkfors, Stockholm yrkar bifall till motionen. 

 

Kai Hänninen, valberedningen menar att systemet fungerar felaktigt, att spelare som spelar mycket blir 

straffade. 

 

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen lämnade in ett tilläggsyrkande där man föreslår en förutsättningslös 

utredning där en första rapport redovisas på ordförandekonferensen. 

 

Beslutades 

 att bifalla motionen med styrelsens tilläggsyrkande om en förutsättningslös utredning. 

 

 

§ 12 

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Joakim Ek föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2012/13. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg hade en fråga om SM-tävlingarna. Joakim Ek förklarade att ett överskott på 

SM fortfarande är en ambition. 

 

Joakim Hübbe, Västergötland föreslog att man kunde anställa en på halvtid i stället för att köpa extern 

kraft.  

 

Beslutades 

 att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2012/2013 
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§ 13 

Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande 

ordinarie förbundsmöte 

Valberedningens Kai Hänninen föreslog nyval av Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande.  

 

Beslutades 

 att välja Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande fram till förbundsmötet 2013, beslutet var 

enhälligt. 

 

 

Mötet ajournerades för utdelning av utmärkelser! 

 

§ 14 

 

 

a) Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år  

Valberedningen föreslog omval av Annelie Elnerud, Stockholm och nyval av Mats Lunderquist, Skåne 

 

Kai Pärnänen, Västerbotten föreslår omval av Peter Lageroos, Örebro, samt nyval av Susanne Jonsson, 

Luleå. 

 

Anders Charlesson, Östergötland föreslår omval av Peter Lagerroos, Örebro. 

 

Carl Wikhede begärde sluten omröstning. 

 

Resultatet efter att rösträknarna räknat rösterna:  

Annelie Elnerud  : 43  

Peter Lagerroos  : 38  

Mats Lunderquist: 18  

Susanne Jonsson:  9 

 

Beslutades 

 att välja Annelie Elnerud, Stockholm samt Peter Lagerroos, Örebro för en tid av 2 år 

 

 

b) Val av suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år  

Valberedningen föreslog omval av Jahn Radgren, Bollnäs för en tid av 1 år.  

 

Beslutades 

 att välja Jahn Radgren, Bollnäs som styrelsesuppleant för en tid av 1 år 

 

§ 15 

Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för 

tiden till nästkommande förbundsmöte 

Valberedningen föreslog omval av Maria L Pettersson, Stockholm samt omval av Willy Persson, Mariestad 

som revisorer samt nyval av Johan Rönnqvist, Sundbyberg samt omval av Thomas Lång, Uddevalla som 

revisorssuppleanter. 

 

Beslutades 

 att välja Maria L Petersson, Stockholm och Willy Persson, Mariestad som revisorer för en tid av ett år 

 att välja Johan Rönnqvist, Sundbyberg och Thomas Lång, Uddevalla som revisorssuppleanter för en 

tid av ett år. 

 

§ 16 

Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 

Mötet föreslog att styrelsen utser representanter till Riksidrottsmötet (RF-stämman och SISU-stämman). 

 

Beslutades 

 i enlighet med förslaget 

 

§ 17 
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Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande 

ordinarie förbundsmöte 

Mötet föreslog omval av Kai Hänninen som ordinarie ledamot, samt nyval av Lars-Göran Tängman, 

Ångermanland och Lena Johansson, Göteborg (tidigare suppleanter). Till suppleanter i valberedningen 

föreslogs Rasmus Grönlund, Göteborg och Ingrid Qviström, Gotland. 

 

Beslutades 

 att till ordförande tillika sammankallande i valberedningen välja Lars-Göran Tängman, 

Ångermanland. 

 att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Kai Hänninen, Stockholm och Lena Johansson, 

Göteborg. 

 att till suppleanter i valberedningen välja Rasmus Grönlund, Göteborg och Ingrid Qviström, Gotland 

 

 

Mötesordförande överlämnade ordet till Ulf Sjöblom, Göteborg som tackade för förtroende att leda 

förbundet, och därefter förklarades årsmötet för avslutat. 

 

Mötesordföranden Christer Jonsson avtackades för ett väl genomfört arbete att leda mötesförhandlingarna. 

 

Micael Hamberg avtackades för sitt arbete för Svenska Bowlingförbundet. 

 

 

 

Vid protokollet      

 

 

Lena Sulkanen   

 

 

      Justerat via epost av Christer Jonsson, mötesordförande samt av mötet utsedda protokolljusterare Lena 

Johansson, Göteborg och Johan Lantz, Småland/Blekinge 

                      

 

 

 

                   


