
 P R O T O K O L L 

 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte den 27 september 2015 på 

Hotell Scandic Alvik, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2015 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 Dennis Zachariasson 

   

Dalarnas BF 3 röster Hans Larsson 

   

Gotlands BF 2 röster Birgitta Siltberg 

 

Gästriklands BF 2 röster Ingemar Nymark  

     

Göteborgs BF 4 röster Thord Lagercrantz 

  Leslie Thoren 

      

Hallands BF 3 röster Irene Henriksson 

  Gunilla Torkelsson 

     

Hälsinglands BF 2 röster Jouni Kemppainen 

   

Medelpads BF 0 röst ej närvarande 

 

Norrbottens BF 2 röster Carl Wikhede 

 

Närkes BF 2 röster Peter Lagerroos 

 

Skånes BF 9 röster Lennarth Nordsten 

  Annette Petersson 

  Pia Elfström 

  Henrik Petersson 

   

Småland Blekinge BF 6 röster Jan Wiede 

  Maire Wiede 

  Bert Hagman 

  Johan Lantz 

 

Stockholms BF 8 röster Leif Mörkfors 

  Annika Kilander 

  Helena Ericson 

   

      

Södermanlands BF 3 röster Mats Sjöberg 

  Simona Bergström 

   

Upplands BF 2 röster Peter Tidbeck 

  Bertil Pettersson 

  Monica Holmström 
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Värmlands BF 3 röster Jan Andersson  

    

Västerbottens BF 2 röster Jan Nyman 

  Kai Pärnänen 

 

Västergötlands BF 6 röster Gunnar Elvin 

  Emma Magnusson 

  Katharina Magnusson 

  Ann-Brith Johansson 

  Rose-Marie Ragnarsson 

      

Västmanlands BF 3 röster Anders Ericsson 

  Ulf Roos 

   

Ångermanlands BF 2 röster Lars-Göran Tängman 

 

Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 

  Håkan Morén 

   

Asfaltkägelsektionen 1 röst Ej närvarande 

 

   

Beslutades 

 att godkänna röstlängden, röstlängden för förbundsmötet upptar 69 röster då Medelpad och 

Asfaltkägelsektionen inte var närvarande. 

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser 23 juli 2015 

 - på SvBF:s hemsida 23 juli 2015 

 - genom kallelse via e-post den 30 juli 2015 till samtliga SDF 

  

Årsmöteshandlingarna var utsända från förbundskansliet vecka 37 och 38 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 Gunnar Elvin, Västergötland och Lennarth Nordsten, Skånes BF att dels justera 

mötesprotokollet tillsammans med mötesordförande, samt fungera som rösträknare. 

 

Beslutades 

 i enlighet med mötets förslag  

 

§ 5 

Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2014/2015 

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

 

Beslutades 

 att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse lägga den till handlingarna 
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§ 6 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen föredrog resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2014/2015, och 

meddelade att året har varit ett tufft år rent ekonomiskt. 

 

Gunnar Elvin, Västergötland undrar över valutakontot, och att eventuellt minus på kontot i så fall också 

bokförs om det blir så. Joakim Ek besvarade att man följer placeringspolicyn. Leif Mörkfors, Stockholm hade 

frågor omkring placeringarna som gjorts, då utfallet är fantastiskt bra.  

Sören Berggren, förbundskansliet besvarade frågorna omkring fonderna, och att man i år mer aktivt har 

arbetat med placeringar än tidigare. Leif Mörkfors undrar om placeringarna är säkra placeringar, så att vi 

inte riskerar medlemmarnas pengar. Policyn efterlystes redan vid förra årsmötet. Joakim Ek menade att 

denna var utskickad (skickades ut till alla distrikt 2014-10-06). 

 

Leif Mörkfors, Stockholms BF har frågor omkring Not 4 framförallt Elittouren – vad har hänt där. Avseende 

Not 6 lönekostnaderna så är minskningen inte så stor som förväntat. Men den största punkten är Not 7 IT-

kostnader. Leif Mörkfors yrkar på en specifikation över vad IT-kostnaderna avser, är det rimliga kostnader 

för vad vi betalar för dessa tjänster. Önskar också att detta framöver ska vara en not i bokslutet. 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen besvarade frågan omkring Elittouren, där testtävlingen i Helsingborg i 

augusti 2014 inte fick det förväntade resultatet, detta var alla parter överens om. En arbetsgrupp arbetar 

nu med en annan form av tävling som lokalt kan skapa mediauppmärksamhet. 

Beträffande lönekostnaderna så är det eftersläpning, innan alla kostnaderna är borta. Personal som slutat 

kommer inte ersättas, utan det kommer framöver bli projektanställda utifrån styrelsens prioriteringar. 

 

Johan Rönnkvist, PWC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015. 

 

Dennis Zachariasson, Bohuslän-Dals BF undrar varför revisionsberättelsen inte är utskickad med 

handlingarna. Önskemål om att den i så fall ska finnas på plats, så att alla får ta del av den innan 

årsmötet. 

 

Beslutades 

 att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning med gjorda medskick 

 att godkänna Leif Mörkfors, Stockholms tilläggsyrkande av specifikation av IT-kostnaderna, 

samt att detta framöver ska vara en specificerad not i bokslutet. 

 att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

 att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015. 

 

 

§ 8 

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

Förbundsstyrelsen hade föreslagit att årets överskott på kr 17.587 balanseras i ny räkning. 

 

Beslutades 

 att disponera överskottet enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

 

§ 9 

Fastställande av officiella organ 

Förbundsstyrelsen föreslog Svensk Idrotts kungörelsesida och Svenska Bowlingförbundets hemsida 

www.swebowl.se som förbundets officiella organ. 

 

Beslutades 

 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  
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§ 10 

 

Av förbundsstyrelsen väckta förslag 

 

10.1 Förslag till stadgeändringar (modernisering och anpassning) 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreslagna stadgeändringar 

 

10.2 Förslag till årsmöte vartannat år 

Lena Sulkanen förbundskansliet föredrog förslaget och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

Gunnar Elvin, Västergötlands BF yrkar bifall till förslaget, då vi behöver utveckling och inte formalia. Ser 

heller inte motsatsförhållande avseende personval eller regionsfrågan. 

 

Mötesordförande Christer Jonsson meddelar att det bara finns ett förslag, men att det måste godkännas 

med 2/3 majoritet. 

 

Votering begärd av Lennarth Nordsten, Skånes BF 

 

32 röstade för förslaget 

36 röstade emot förslaget 

 

Mötesordförande Christer Jonsson meddelade att denna fråga inte hanterades korrekt, någon borde ha 

yrkat avslag på förslaget, men då han kände att detta var mötets mening, så accepterade han att ingen 

yrkade avslag. 

 

Beslutades 

 att avslå förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

§ 11 

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

från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Stockholms BF – Hcp-systemet hämmar tävlingsviljan   

Joakim Ek, förbundsstyrelsen föredrog förbundsstyrelsen motivering till svar och yrkade bifall till 

förbundsstyrelsens svar. 

Leif Mörkfors, Stockholms BF är glad över ändringar och att det går åt rätt håll, men det finns fortfarande 

saker att göra. Leif menar att tävlingsspelet är eftersatt, och ingen som arbetar med denna fråga nu, 

grundtanken i motionen är att se till att det finns ett bra utbud av tävlingar. Leif trodde inte att det fanns en 

arbetsgrupp, vill veta vilka som sitter i gruppen. Fördelning av rankingpoäng ska finnas tillgängligt för alla.  

 

Orsaken till rekryteringsfrågan är att Leif trodde att Lars Andersson var den som skulle driva frågan. Leif 

håller med att man inte kan göra förändringar på en gång. Leif yrkar på att man alltid ska bedöma 

eventuella förändringar innan de görs. Sammanfattningsvis vill Leif yrka bifall till styrelsens förslag och vill 

att arbetsgruppen presenteras och fördelningen av rankingpoäng blir uppdaterad. 

Joakim Ek, ber om ursäkt för att uppdateringar inte skett på hemsidan. Joakim Ek presenterade 

arbetsgruppen som arbetar med detta (Joakim Ek, Micael Hamberg och förbundskansliet). Uppdatering av 

dokumentet för rankingpoäng kommer att uppdateras och publiceras. Leif Mörkfors yrkar på 

rankingpoängdokumentet ska skickas ut så snart som möjligt. Leif Mörkfors tycker kanske att det ska finnas 

distriktsrepresentation i arbetsgruppen. 

Fråga från Annika Kilander, Stockholm om när mål och syfte ska vara klart. Joakim Ek meddelar att detta 

kan vara klart till ordförandekonferensen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande och Leif Mörkfors medskick avseende dokumentet rörande 

fördelning av rankingpoäng.  

 

 

 



 

 5 

 

11.2   Stockholms BF – Spelordning i 6-banorshall 

Ulf Josefsson, förbundskansliet yrkar avslag på motionen, men Seriekommittén har tagit frågan och vill kika 

på detta, och se över konsekvenserna i förslaget. 

Annika Kilander, Stockholms BF är nöjd med förbundsstyrelsens svar. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

11.3 Norrbottens BF – Förslag till utbildningar 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen. 

Carl Wikhede, Norrbottens BF gillar bifallet, och vill  samtidigt säga att han tycker att förbundets arbete 

med utbildning är bra och tycker det är viktigt att vi även framför positiva saker. 

Lennarth Nordsten, Skånes BF vill göra ett tilläggsyrkande där man har ett medskick att det ska vara mer 

inriktning på pedagogik i våra utbildningar framöver. Ulf Josefsson, förbundskansliet bekräftade att detta 

finns med i det nya utbildningsmaterialet, och att det kommer vara en viktig del framöver. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande  

 

 

11.4 Norrbottens BF – hur kan bowlinggymnasiet höja sin kvalitet 

Ulf Josefsson, förbundskansliet yrkar avslag på motionen. Ulf Josefsson förklarar bakgrunden för RIG-

verksamheten som nog är den mest granskade verksamhet vi har inom SvBF. 

Carl Wikhede, Norrbottens BF ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Carl är inte överens om att det 

är tillräckligt bra, Malmö och Partille är på väg in och det kan komma att förändra förutsättningarna. Finns 

mer att göra med hänsyn till det sportsliga. Han vill se en kvalitetshöjning. Yrkar bifall till hur vi kan försöka 

höja den sportsliga kvaliteten på bowlinggymnasiet.  

Jan Wiede, Småland Blekinge BF tycker det är bra med öppenhet, och de hör mycket som inte alltid 

stämmer överens med den officiella bilden, de vill därför ha en utredning och yrkar bifall till motionen, 

utredningen ska vara öppen och offentlig. 

 

Votering begärd (försöksvotering med kort) rösträkning genomförd 

Förbundsstyrelsen avslagsyrkande: 25 

Motionärens bifall: 41 

 

Beslutades 

 att bifalla motionärens förslag med Carl Wikhede, Norrbottens BF:s förslag  att utredningen ska 

avse kvalité och innehåll på RIG i Nässjö. 

 

11.5 Västmanlands BF – Regler för arrangerande av kvalspel 

Annelie Elnerud, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF tycker förslaget är bra, men det är väl inte helt enkelt, det finns inte så 

många hallar i Norrland som i så fall kan arrangera kval, vilket skapar problem i Norrland. Kai yrkar på att 

ge Seriekommittén ett uppdrag att till ordförandekonferensen se över konsekvenserna innan 

genomförandet. 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF vill fråga styrelsen om styrelsen vet att det finns tillräckligt många hallar 

som kan tillgodose detta.  

Annelie Elnerud förtydligade att det är styrelsens motivering man yrkar bifall till, inte det som står i 

motionen. 

Daniel Rönnbäck, SBHF fick mötets tillåtelse att yttra sig på mötet. Han meddelar att detta är SBHF:s 

önskemål och har varit länge. De vill att hallar som värnar om sporten bowling ska prioriteras ( i SBHF 

stadgar framgår att medlem ska säkerställa bowlingens överlevnad). 

Peter Lagerroos, Seriekommittén meddelade att 12-15% som i år ansökte om kval saknade scoring online, 

och Seriekommittén menar att det finns möjlighet för att genomföra detta. 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF menar att det inte är vad som står i motionen. Christer Jonsson 

förtydligade vad som står i styrelsens svar och det är det som gäller. 

Carl Wikhede, Västerbottens BF tycker det är intressant att Daniel Rönnbäck, SBHF stödjer detta, men man 

kanske måste ge hallarna chansen att investera i detta. Yrkar bifall till motionen men att detta skall 

genomföras till slutspelet 2018. 
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Kai Pärnänen, Västerbottens BF menar att man yrkar bifall till motionen och då är det skall. Kai drar 

tillbaka utredningen av konsekvenser, och yrkar bifall till Carl Wikhedes yrkande att det ska gälla från 

2018. 

 

Beslutades 

 att bifalla motionen men med Carl Wikhede, Norrbottens BF tilläggsyrkande om ikraftträdande 

2018 istället för 2016. 

 

Mötet ajourneras för utdelning av utmärkelser: 

 

Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse nr 163 – hedersmedalj i guld utdelades till: 

Sven Bergh, Jönköping BS/Boys, Småland-Blekinge BF 

 

Truppen från Special Olympics uppmärksammades för sina insatser vid Special Olympics 2015 i USA. 

Spelarna Ann-Charlotte Persson, Louise Andersson, Tomas Andersson och Alexander Engström samt 

ledarna Ing-Marie Billgren och Mikael Engström var alla på plats. 

 

Bowlingfonden har i år kunnat utdela stipendiet till hela 5 stycken ungdomar: Filippa Persson, Skåne, Alida 

Molander, Bohuslän-Dal, Cajsa Wegner, Skåne, William Svensson, Småland, och Jesper Svensson, 

Göteborg. Jesper Svensson var på plats och tog emot stipendiet. 

 

Fyra nya ”Stora grabbar” har skrivit in sig i historien, Martin Paulsson och Sandra Andersson, Skåne, samt 

Joline Persson Planefors och Rebecka Larsen, Göteborg. Tyvärr kunde inte någon vara på plats för att ta 

emot utmärkelsen. 

 

Ulf Sjöblom, förbundsordförande delade ut Magnus Medalj 2015 till Sten-Åke Nilsson, Eskilstuna. 

 

Eva-Karin Gyllenberg (Göstas dotter) var på plats för att dela ut årets Gösta Zellén stipendium, vilket 

tilldelades Torbjörn Halling, Borås. Eva-Karin påminde om att det nu endast är två (2) till som kommer att 

kunna tilldelas GZ-stipendiet, så hon hoppas på många nomineringar. 

 

 

11.6 Västergötlands BF – förtydligande avseende spelbarhet 

Eva Vännman, förbundsstyrelsen yrkar avslag till första delen av motionen och bifall till förtydligandet i Blå 

Boken avseende § D 305. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

 

11.7 Västergötlands BF – förslag att förändra individuella SM 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen hänvisade till informationen som redovisades på SDF-konferensen och yrkar 

avslag på motionen. 

Emma Magnusson, Västergötlands BF yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

11.8 Getinge BK – antal reserver i seriematch (8-manna) 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

11.9 Getinge BK – uppträdande vid seriespel 

Joakim EK, förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

 

§ 12 
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Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Ulf Sjöblom föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2015/16.  

Leif Mörkfors, Stockholms BF ser med viss oro att rekrytering endast har 50.000 i budgeten, och vill också 

veta vad projekt/utredning och projekt/bredd omfattar. Ulf Sjöblom svarade att det finns pengar för 

rekrytering i projekt. Meddelade också att det eventuellt kommer mer pengar från RF. 

 

Valberedningen förslag är att styrelsens arvode blir oförändrade. 

 

Beslutades 

 att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2015/2016 

 att godkänna valberedningens förslag till arvode för styrelsen  

 

 

§ 13 

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

förbundsmöte 

Gunilla Torkelsson, valberedningen föreslog omval av Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande. 

 

Beslutades 

 att välja Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande fram till nästkommande förbundsmöte, 

beslutet var enhälligt. 

 

§ 14 

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

Valberedningen föreslog omval av Joakim Ek, Västerås och nyval av Ulf Johansson, Göteborg, nyval av Jan 

Weide, Kalmar samt fyllnadsval av Rasmus Grönlund, Göteborg 

 

Leif Mörkfors, Stockholms BF informerade att det finns en betydande andel av distrikt som inte är nöjda 

med styrelsens arbete. De var inte heller nöjda med valberedningens förslag, och de har därför följande 

förslag. De föreslår Jan Wiede, Kalmar, Ulf Johansson, Göteborg, och Helena Josjö, Luleå och fyllnadsval 

av Carl Wikhede, Piteå. 

 

Sluten röstning begärd av Bertil Pettersson, Upplands BF 

 

Resultat av omröstning: 

Jan Wiede – 67 röster 

Ulf Johansson – 60 röster 

Helena Josjö – 42 röster 

Joakim Ek – 25 röster 

 

Omröstning för fyllnadsval av ledamot till styrelsen för 1 år 

Carl Wikhede – 45 röster 

Rasmus Grönlund – 20 röster 

 

Beslutades 

 att välja Jan Wiede, Kalmar, Ulf Johansson, Göteborg, och Helena Josjö, Luleå  för en tid av 2 år,  

samt fyllnadsval av Carl Wikhede för en tid av 1 år 

 

 

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

Valberedningen föreslog nyval av Emma Magnusson, Västergötland för en tid av 1 år.  

 

Beslutades 

 att välja Emma Magnusson, Västergötland 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 

Valberedningens Gunilla Torkelsson föreslog nyval av Johan Rönnkvist, Stockholm samt omval av Willy 

Persson, Mariestad som revisorer. Valberedningen har inte fått kontakt med revisorssuppleanterna och har 

därför inga förslag till mötet. Leif Mörkfors föreslogs som förtroendevald revisorssuppleant.  
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Beslutades 

 att välja Johan Rönnkvist, Stockholm och Willy Persson, Mariestad som revisorer för en tid av ett år 

 att välja Leif Mörkfors, Stockholms BF som förtroendevald revisorssuppleant 

 att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med PWC att utse revisorssuppleant. 

 

§ 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 

Val av 3 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie 

förbundsmöte 

Thord Lagercrantz, Göteborg föreslog Pär Svensson, Göteborg till valberedningen och sittande 

valberedning Joakim Hübbe, Västergötland och Gunilla Torkelsson, Halland ställer upp på omval. 

 

Till suppleanter i valberedningen föreslogs Helen Eklund, Stockholm och Charlotte Persson, Skåne. 

 

Förslag till ordförande föreslogs Joakim Hübbe, Västergötland. 

 

Beslutades 

 att välja Joakim Hübbe, Västergötland, Gunilla Torkelsson, Halland och Pär Svensson, Göteborg 

 att välja Joakim Hübbe, Västergötland till ordförande i valberedningen 

 att välja Helen Eklund, Stockholm och Charlotte Persson, Skåne till suppleanter i valberedningen 

 

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

förbundet.  

 

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

 

Pär Svensson, Eva Vännman och Joakim Ek avtackades för sina arbeten som ledamöter av Svenska 

Bowlingförbundets styrelse. 

 

Härefter förklarade förbundsordförande Ulf Sjöblom mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet     

 

 

Lena Sulkanen   

 

 

Justerat via epost av Christer Jonsson, Gunnar Elvin och Lennarth Nordsten 

 

 

 


