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Styrelsens förslag nr 1 

Förslag till tillägg och ändring i Blå Bokens Kapitel A – förbundets stadgar 

 

1) Förslag till tillägg till Kapitel § A 4  

Förslag till förtydligande av vem som äger rättigheterna till att sända vårt serie- och tävlingsspel. 

Kapitel § A 4 punkt 7 

7. Rättigheter avseende serie- och tävlingsspel 

Förening har rätt att efter skriftligt tillstånd från SvBF träffa avtal med tredje part om sändning av 

rörliga bilder och ljud från eget matcharrangemang i alla nu befintliga samt i framtiden utvecklade 

former av media (tv, radio och internet). 

 

 

2) Förslag till ändring av § A 10 Valbarhet  

Nuvarande skrivning av § A 10 punkt 4 a): 

4 a) Person, som innehar ledande befattning eller har ekonomiska intressen inom organisation 

eller företag som producerar eller marknadsför bowlingutrustning eller tjänster och är fristående 

från SvBF och dess organisation får inte väljas till ordförande eller vice ordförande av SvBF:s 

styrelse eller SDF-styrelse. Personen är inte heller valbar som revisor eller revisorssuppleant.  

Förslag till ny skrivning § A 10 punkt 4 a): 

4 a) 

• Person, som innehar ledande befattning inom organisation som har nära samarbete med 

SvBF är ej valbar till SvBF:s styrelse. Personen är inte heller valbar som revisor eller 

revisorssuppleant.  

• Person, som innehar ekonomiska intressen inom organisation eller företag som producerar 

eller marknadsför bowlingutrustning eller mot SvBF relaterade tjänster och är fristående 

från SvBF och dess organisation får inte väljas till ordförande eller vice ordförande av 

SvBF:s styrelse. Personen är inte heller valbar som revisor eller revisorssuppleant.  

 



Styrelsens förslag nr 2 – Ändring av licensavgifter  

 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår en ändring i licensavgifterna för att möjliggöra utveckling i BITS 2.0 och 

därmed underlätta administration för både föreningarna och kansliet. 

 

Vi fakturerar idag en avgift på 200,- för en övergång = administrationsavgift. 

Vi har de senaste åren fakturerat ca. 130 – 140 000 kr varje år (ca. 650 – 700 övergångar) Vi 

fakturerar totalt ca. 175 000 i administrativa avgifter per år. 

 

Systemmässigt så hanteras allt som en övergång, men om de varit avregistrerade över  

1 år, faller avgiften bort, då vi säger att det är en rekrytering. Hanteringen av vilka som ska betala 

måste göras manuellt. Vi ser i BITS 2.0 en möjlighet för att bygga in en hantering av övergångar 

där alla 3 parter godkänner denna i systemet. 

 

För att kunna möjliggöra detta föreslår vi en licenshöjning och tar då samtidigt  bort den 

administrativa avgiften för övergång.  

 

Antal A-licenser i år: 

A senior – 10 093 x 300 = 3 027 900 – ökas till 330 = 302 790 

A junior – 597 x 200 = 119 400          – ökas till 220 =  11 940 

A ungdom – 626 = 62 600                  – ökas till 110 =    6 260 

 

Antal B-licenser i år: 5727 x 25 = 143 175 – ökas till 30 = 28 785 

 

Antal T-licenser i år:  

Ingen ändring föreslås, då förbundsstyrelsen yrkar bifall till Skånes BF motion nr 3, att  

T-licensen tas bort från säsongen 2020-2021. De som inte har ändrat licenstyp innan 30/9-2020 

kommer då automatiskt att ändras från T-licens till A-licens. 

 

Totala intäkter nu: 3 404 175 kr 

 

Förslag höjning = + 349 775 kr 

 

Senaste ändring av licensavgifterna gjordes 2009 

 

Förslaget föreslås träda i kraft till innevarande säsong, till faktureringen i maj 2020. 
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