
 

 

 

Inkomna motioner till 

förbundsmötet 

2019 

 

Förbundsstyrelsens svar på motionerna och styrelsens 

förslag kommer presenteras under vecka 35. 

 

 

 

 

 

 



Motion till Hälsinglands Bowlingförbunds 

årsmöte från BK Klossen 

 

 

Vi föreslår att 1-2 herrar tillåts att spela i 

Damlag upp till en viss spelstyrka. 

Detta för att underlätta för damlag när det 

fattas damer. 

Söderhamn 12 Maj 

 

Per-Ove  Jonsson 

Ordförande 

BK Klossen 

 
Denna motion antogs vid Hälsinglands Bowlingförbunds 

Årsmöte 190518 och beslöts skickas vidare till Svenska 

Bowlingförbundets Årsmöte. 

 

Enligt uppdrag: 

 

 

Hudiksvall 190524 

Berra Hillström 

Sekreterare 

Hälsinglands Bowlingförbund  

 



Motion till Hälsinglands Bowlingförbunds 

årsmöte från BK Klossen 

 

 
Vi föreslår att lag som drar sig ur serien under pågående säsong skall 

ersätta motståndarlagen som har haft kostnader för möten som blir 

betydelselösa. Tex banhyra vid en hemmamatch som ej räknas eller 

reseersättning till en match som blir betydelselös. Om ej denna motion 

går igenom bör straffavgiften till SvBF höjas betydligt och den 

förfördelade föreningen få ersättning genom den. 

 

Söderhamn 12 Maj 

 

Per-Ove  Jonsson 

Ordförande 

BK Klossen 

 
Denna motion antogs vid Hälsinglands Bowlingförbunds 

Årsmöte 190518 och beslöts skickas vidare till Svenska 

Bowlingförbundets Årsmöte. 

 

Enligt uppdrag: 

 

Hudiksvall 180524 

Berra Hillström 

Sekreterare 

Hälsinglands Bowlingförbund  
 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

Utöver licensform A och B finns det en licensform som kallas för T och som endast berättigar till 

tävlingsspel, alltså inte seriespel. 

Vi ställer oss frågande till licensformens existensberättigande och föreslår därför att licensformen tas 

bort från säsongen 2020 – 2021. I maj 2019 finns det 267 T-licenser, d.v.s. ca 1,5 % av det totala 

antalet licenser 17 469.  Av dessa 267 T-licenser finns 163 i Västergötland och Östergötland. 

Prissättningen av licensformen från Svenska Bowlingförbundet är dessutom ologisk. En senior får 100 

kr i rabatt jämfört med en A-licens, en junior får 50 kr rabatt jämfört med en A-licens medan 

ungdomar får ingen rabatt alls utan betalar lika mycket för en T-licens som för A-licens!? 

Man kan inte heller få en T-licens utfärdad direkt av förbundet utan man måste ändå vara medlem i 

en förening för att kunna inneha T-licens. 

Det borde alltså förenkla administration både i föreningar, distrikt och förbund om man reducerar 

antalet licensformer varför vi föreslår att licensformen slopas snarast, det vill säga från säsongen 

2020 – 2021. 

 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

Idag (maj 2019) varierar anmälningsavgifterna för föreningarna till det nationella seriespelet.  

På herrsidan kostar det 4 000 kr att anmäla sig till Elitserien, 3 500 kr till Allsvenskan – division 1 och 

division 2 medan det kostar 3 000 kr att anmäla sig till division 3. 

I nationella dam kostar det 4 000 kr att anmäla sig till Elitserien och 3 500 kr till Allsvenskan och 

division 1. Det är alltså 500 kr billigare att anmäla sig till lägsta serienivån på herrsidan jämfört med 

damsidan…  

Vi ser inget motiv till att anmälningsavgiften inte skulle kunna vara enhetlig för alla nivåer inom det 

nationella seriespelet. Administrationen borde vara densamma oavsett nivå. 

Vi föreslår därför att Svenska Bowlingförbundet får i uppdrag att se över sin prissättning och införa 

en enhetlig anmälningsavgift för det nationella seriespelet från och med säsongen 2020 – 2021. 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

För ett par år sedan infördes B-licensen varvid både distriktslicens och hallicens togs bort. 

Målsättningen var god, att B-licensen skulle vara en inkörsport till A-licens. Dock har effekten visat sig 

vara den motsatta, antalet A-licenser minskar stadigt medan B-licenserna växer kraftigt, detta då 

många motionsbowlare insett att dom inte behöver något mer än B-licensen för sitt spel. 

Detta urholkar både distriktens och Svenska Bowlingförbundets ekonomi på sikt och kommer då i 

längden att påverka verksamheten ute i distrikten. I Skåne har vi på ett par år tappat ca 60 000 kr i 

årliga licensintäkter, detta trots att vi ökat antalet totala licenser. Detta innebär också att Svenska 

Bowlingförbundet har tappat ca 120 000 kr enbart från Skånes licenser (om man bortser från de 25 kr 

som Svenska Bowlingförbundet får för B-licensen). 

För en B-licens får inte distriktet någon som helst ersättning, men förväntas ge dessa bowlare samma 

service som en spelare med A-licens. Samtidigt har Svenska Bowlingförbundet målsättningen att 

utöka vilka verksamheter man med endast B-licens kan medverka i. 

Vi föreslår därför att distrikten ges möjlighet att göra egna påslag på B-licensen för att finansiera sin 

verksamhet precis som med övriga licensformer. 

Distrikten skall själva ha rätten att besluta om belopp, om det skall omfatta samtliga B-licenser eller 

någon/några åldersgrupper skall undantas från debitering. Detta skall införas fr.o.m. säsongen  

2019 – 2020, d.v.s. från den debitering som sker våren 2020. 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

För ett par år sedan infördes B-licensen varvid både distriktslicens och hallicens togs bort. 

Målsättningen var god, att B-licensen skulle vara en inkörsport till A-licens. Dock har effekten visat sig 

vara den motsatta, antalet A-licenser minskar stadigt medan B-licenserna växer kraftigt, detta då 

många motionsbowlare insett att dom inte behöver något mer än B-licensen för sitt spel, speciellt då 

man öppnade upp möjligheten att delta i distriktsserier och reservlagsserier med B-licens. 

Vi föreslår därför att distrikten ges möjlighet att själva sätta kriterierna för vilken licensform som är 

nödvändig för att delta i av SDF anordnade serier som distriktsserier och reservlagsserier. 

Vi föreslår att paragraf K1 punkt 2.2 ändras från dagens lydelse: 
” 2.2 Bowlinglicens B. Berättigar till deltagande i individuella tävlingar med max 10 000 
kr i total värdesumma, samt till spel i av SDF arrangerat seriespel (tex distriktsserier 
och reservlagsserier). Tidigare Hallicens ingår.” 

till följande lydelse: 

2.2 Bowlinglicens B. Berättigar till deltagande i individuella tävlingar med max 10 000 
kr i total värdesumma. Beträffande deltagande i distriktsserier och reservlagsserier är det varje 
enskilt SDF som beslutar om vilken licensform som är nödvändig för varje enskild serie som man 
arrangerar. Tidigare Hallicens ingår. 
 
Detta skall införas fr.o.m. säsongen 2020–2021. 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

Modern teknik har gjort att överföring av pengar kan ske betydligt fortare i dagens samhälle än vad 

tidigare var fallet. 

Skånes Bowlingförbund föreslår därför att följande paragraf i Blå Boken skall ändras med omedelbar 

verkan: 

Nuvarande lydelse i kapitel F §12 punkt 4 a: 

”4. Utbetalning 
a) Om inte annat anges i inbjudan till tävling ska samtliga priser vara utsända senast 30 dagar 
efter sista tävlingsdag.” 

Förslag till ny lydelse: 

”4. Utbetalning 
a) Om inte annat anges i inbjudan till tävling ska samtliga priser vara utsända senast 10 dagar 
efter sista tävlingsdag.” 

Antalet dagar för utbetalning av prispengar bör också vara knuten till den tidsrymd som en tävling 

skall vara inrapporterad i BITS (för närvarande 10 dagar, kapitel F §3.11). Först när en tävling är både 

inrapporterad i BITS och prispengar utbetalda skall tävlingen anses avslutad.” 

En med denna motion likalydande motion inlämnades till årsmötet 2018 men avslogs då 

förbundsstyrelsen anförde att det var ”omöjligt” att hinna med detta inom 10 dagar. Vi har därför 

kompletterat årets motion med en sammanställning av hur lång tid det tar för tävlingsarrangörer att 

utföra detta ”omöjliga” uppdrag. Denna visar på att: 

1. I genomsnitt tog det för 26 olika tävlingar 8,88 dagar att betala ut prispengar. 

2. 17 av 26 arrangörer betalade ut prispengar inom 10 dagar. 

3. Om man tar bort den ”långsammaste” respektive ”snabbaste” arrangören blir genomsnittet 

7,96 dagar. 

 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 

Bilaga: Sammanställning av prispengar att nå Kulladals BS säsongen 2018 – 2019. 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

Skånes Bowlingförbund önskar att Svenska Bowlingförbundet ser över gränserna mellan de 

olika klasserna för Parabowlare. 

Nuvarande gränser sattes när verksamheten var i sin linda och resultatnivån har ökat mycket 

väsentligt sedan dess. Just nu så är gapet alldeles för stort främst i klass A för att det ska bli 

ett rättvisande resultat. 

Förslag till nya gränser: 

Klass Nuvarande Föreslagna 

D (damer) -100 - 110 

C (damer) 101—125 111–135 

B (damer) 126—145 136–160 

A (damer) 146-- 161-- 

D (herrar) --110 --120 

C (herrar) 111—135 121—150 

B (herrar) 136—160 151—170 

A (herrar) 161-- 171-- 
 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 







Motion angående div 3 

 

Motionen gäller direktuppflyttning av vinnaren i division 3. 

Värmlands Bowlingförbund anser att vi måste låta vinnaren 

av div 3 gå upp till div 2, som det har varit de sista 

säsongerna. Det är aldrig bra att bromsa bredden då det är 

där vi har störst möjlighet att bli fler bowlare. 

Man kan inte spela en hel säsong och leda men sedan inte gå 

upp, det är verkligen att ta bort moroten för spelarna och 

bredden. 

 

Motionen är tagen på vårt årsmöte med ett bifall från samtliga 

föreningar. 

 

Mvh 

Värmlands Bowlingförbund styrelse 

 

Jeanette Larsson vice ordf. 

 

 

 

 



Motion angående att damer ska få dubblera 

 

Ta tillbaka möjligheten att dubblera för damer i 

herrföreningar vid seriehelger under två säsonger för att 

hjälpa damlag i division 1. 

 

Värmlands Bowlingförbund anser att damer som spelar för en 

herrförening ska under en två års period (ex. 2019-2020 och 

2020-2021) kunna dubblera vid seriehelger för att hjälpa 

damlagen i div 1. 

Detta för att ha en livlina inför ett rekryteringsarbete som ska 

pågå under dessa år och möjligheten ska enbart finnas under 

denna period. 

Om detta inte kan införas till 2019-2020 anser vi att det ska 

gälla säsongerna 2020-2021 och 2021-2022. 

 

Motionen är tagen på vårt årsmöte med ett bifall från samtliga 

föreningar. 

 

Mvh 

Värmlands Bowlingförbund styrelse 

 

Jeanette Larsson vice ordf.  



 
 

                 Solna 20190512 
 
Förslag gällande ändring av Blå Boken - kvalspel 
 
§ D212 Kvalmatcher – enligt Blå Boken idag 
 

1. Kvalmatcher spelas enligt §§ i D 200-serien med tillägg av följande: 
2. Cupform 

a) Matcher spelas i neutral hall. Kvalmatcher i cupform spelas som en matchserie, först till 1,5 
seger där en tredje och avgörande match spelas vid 1-1. Den tredje matchen i kval till 

Elitserien avgörs över två (2) serier banpoäng. Skulle den tredje matchen sluta oavgjord koras 

vinnande lag via s.k. Strike-Out. 
 

• Styrelsens förslag är att vid kval till elitserien så skall den tredje matchen 
spelas över fyra serier, om det fortfarande är lika så spelas en skiljeserie, om 
det fortfarande är lika så tar man till Strike-out 

 
 
Förslaget är att ändringen genomförs med omedelbar verkan och börjar gälla from 
säsongen 2019/2020 
 
 
Stockholms Bowlingförbunds styrelse 
Solna 20190512 
 

 
 

Stockholms Bowlingförbunds årsmöte den 4 juni 2019 beslöt att tillstyrka 
styrelsens förslag och lämna den vidare till Svenska Bowlingförbundets 
årsmöte 2019

.  

Stockholms Bowlingförbunds årsmöte den 1 juni 2017 beslöt att tillstyrka 

motionen och lämna den vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2017. 
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