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FÖREDRAGNINGSLISTA VID  

  

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte  

2022-10-02 på Quality Hotel Winn, Haninge  

  

  

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd  

  

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst  

  

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet  

  

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll  

  

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser  

  

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning  

  

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

  

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda  

      balansräkningen   

  

9.   Fastställande av officiella organ  

  

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:  

  

      10.1 Förslag om införande av licens för kägel  

      10.2  Förslag till förändringar i stadgar  

   

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni   

      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:  

  

      11.1  Karens för nedflyttning av spelare    BK ABeCe  

      11.2  Ändringar seriesystemet     BK ABeCe  

      11.3  Samarbetsavtal herrar     BK ABeCe  

      11.4  Uppflyttning mellan divisioner   BK ABeCe  

      11.5  Farmarlagens roll      Västmanlands BF  

      11.6 Regelverk för paratävlingar    Västmanlands BF  

      11.7 Föreningsbyte under pågående säsong   Team Värnamo BC  

      11.8 Nya oljeprofilsregler     Team Mariestad BK  

      11.9 Rak serie i allsvenskorna     Team Mariestad BK  

      11.10 Tillägg spelbarhet i sista två omgångarna… Team Mariestad BK   

      11.11 Ändring av val när HCP beräknas i tävlingar Team Mariestad BK  

      11.12 Division 4       Skånes BF   

      11.13 Resebidrag 3-manna SM     Skånes BF   

      11.14  Fakturering av licensavgift    Stockholms BF  

      11.15 Inspelningstid       BK Force  

  

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat  

  

13.   a) Val av förbundsordförande för en tid av 2 år  

      b) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år  

      c) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år  
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14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för     

      tiden till nästkommande förbundsmöte.     

  

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet  

  

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande   

      ordinarie förbundsmöte.   
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Röstlängd Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2022  

      

 Mandat Antal 

Bowling 

licens A 

Bowling 

licens B 

Justerings- 

faktor 

Viktning   4 2 1000 

TOTALT 62 42894 8328 4791 12,00% 

Bohuslän Dal 2 794 188 21 209 

Dalarna 2 1306 261 131 392 

Gotland 2 774 141 105 246 

Gästrikland 2 682 118 105 223 

Göteborg 4 2756 594 190 784 

Halland 2 1304 302 48 350 

Hälsingland 2 940 162 146 308 

Jämtland/Härjedalen 0 112 28 0 28 

Medelpad 1 334 50 67 117 

Norrbotten 2 1390 158 379 537 

Närke 2 672 154 28 182 

Skåne 7 7562 1413 955 2368 

Småland/Blekinge 5 4198 906 287 1193 

Stockholm 6 5198 1187 225 1412 

Södermanland 2 1334 189 289 478 

Uppland 2 1206 204 195 399 

Värmland 3 1630 314 187 501 

Västerbotten 2 1044 152 218 370 

Västergötland 6 5048 1000 524 1524 

Västmanland 3 2028 313 388 701 

Ångermanland 2 1030 137 241 378 

Östergötland 3 1552 357 62 419 

      

   8328 4791 13119 
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Styrelsens förslag 1: Förslag om införande av licens för kägel 

 

Bakgrund 

På Förbundsmötet 2021 beslutades om att kägel ska tas upp som en gren inom Svenska 

Bowlingförbundet. Inför säsongen 2022/2023 kommer därmed kägel ingå i Svenska 

Bowlingförbundet genom bl.a. ett eget utskott och all verksamhet inom kägel kommer hanteras 

inom Svenska Bowlingförbundet ramar och budget. 

Under säsongen 2022/2023 kommer dock seriespelet inom kägel inte att hanteras i BITS, då det 

kräver anpassningar i systemet som inte är färdigställda än. Eftersom de som spelar kägel 

har andra resultatnivåer än bowlingen så måste de som spelar kägel separeras i BITS från de 

som spelar bowling. Därför föreslår styrelsen att det ska införas en ny licens för kägel, 

Bowlinglicens K. 

Bowlinglicens K gäller endast för kägelspel och innehar i övrigt samma rättigheter som 

Bowlinglicens A. Kostnaden för Bowlinglicens K är 330 kr. Om en spelare spelar både 

bowling och kägel innehar spelaren två olika licenstyper, men betalar endast 330 kr. 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att införa en ny licenstyp, Licenstyp K, enligt ovan i Kapitel K i Blå boken. 

Vid införandet av Licenstyp K ändras stadgarna enligt nedanstående: 

 

Färgkoder 

 

Lila Text tas bort 

Grön Text läggs till 

 

 

§ A 15 Röstlängd, rösträtt 

1. Vid förbundsmöte får föreningarna inom enskilt SDF röstetal som baseras på 

registrerade aktiva licenser den 30 april, samma kalenderår som förbundsmötet. 

Föreningarna ska senast den 30 juni ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för att 

vara med i beräkningen. 

 

Fördelningen sker enligt rak antalsmodell. Viktning sker enligt nedanstående. 

 

Licenstyp  vikt 

- Bowlinglicens A  4 

- Bowlinglicens B  2 

- Bowlinglicens K  4 

 

2. Justeringsfaktor 1000 används för justering. 

 

3. Mandatfördelning startar med att samtliga SDF tilldelas var sitt fast mandat. Därefter 
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fördelas resterande mandat enligt punkt 1. Antal mandat för föreningarna inom enskilt 

SDF får ej överstiga 12% av totala antalet mandat. 

 

4. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd att gälla för tiden 1 juli - 30 juni 

utifrån punkt 1 - 3 och ses över årligen Röstlängd gäller oförändrat till dess ny fastställts. 

 

5. Om röstberättigat ombud stadgas i § A 16. 
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Styrelsens förslag 2: Förslag till förändringar i stadgar 

 

a) ETBF ändras till EBF 

På förekommande ställen i Kapitel A ändras ETBF till EBF. 

 

b) Förändringar gällande kandidatnominering § A 26 

För att skapa en god demokratisk ordning vid val av ordförande och ledamöter till Förbundsstyrelsen, 

bör delegaterna vid Förbundsmötet ha en rimlig chans att förbereda sig på vilka kandidater som finns 

att välja mellan. För att undvika att hamna i situationer där kandidater nomineras vid sittande 

Förbundsmöte föreslår styrelsen ändring i Kapitel A § 26.” 

 

 
 

 

 

Färgkoder 

 

Lila Text tas bort 

Grön Text läggs till 
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET  

Stadgar för SvBF och dess fonder  
  

  

  

Innehåll  
Allmänna bestämmelser  

§ A 1 Uppgift  

§ A 2 Tillhörighet  

§ A 3 Sammansättning  

§ A 4 Inträde, utträde, uteslutning, återinträde  

§ A 5 Förenings anslutning till RF-SISU-region och SDF  

§ A 6 Beslutande organ  

§ A 7 Specialidrottsdistriktsförbund  

§ A 8 Verksamhets- och räkenskaper  

§ A 9 Beslutsfattande  

§ A 10 Valbarhet  

§ A 11 SvBF:s upplösning  

§ A 12 Tillträde till tävling eller uppvisning  

§ A 13 Stadgeändring  

  

Förbundsmöte  

§ A 14 Tidpunkt, sammansättning, kallelse  

§ A 15 Röstlängd, rösträtt  

§ A 16 Ombud, ombudsman  

§ A 17 Ärenden  

§ A 18 Extra förbundsmöte  

§ A 19 Beslutsmässighet  

§ A 20 Yttrande och förslagsrätt  

§ A 21 Votering  

  

Valberedning  

§ A 22 Sammansättning  

§ A 23 Val av vice ordförande och sekreterare  

§ A 24 Sammanträden och beslutsmässighet  

§ A 25 Tidpunkt för kandidaturförfrågan  

§ A 26 Förslag från SDF och medlemsföreningar  

§ A 27 Delgivning av förslag  

§ A 28 Åliggande i övrigt  

  

Revision, revisorer  

§ A 29 Revision, revisorer  

  

   

Förbundsstyrelsen  

§ A 30 Sammansättning  

§ A 31 Mandattid  

§ A 32 Konstituerande möte  

§ A 33 Kommitté, projekt  

§ A 34 Visst uppdrag  

§ A 35 Beslut i tvister, bestraffningsärenden  

§ A 36 Åliggande i övrigt  
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Förbundsstyrelsens åliggande  

§ A 37 Uppdrag  

§ A 38 Sammanträden  

§ A 39 Kallelse  

§ A 40 Ordförandes förfall  

§ A 41 Beslutsmässighet  

§ A 42 Skriftlig omröstning  

§ A 43 Omröstning  

§ A 44 Fullmakt  

§ A 45 Bestraffningsrätt  

§ A 46 Åligganden i övrigt  

  

Bilaga 1 – Stadgar Bowlingfonden  

 Senaste ändringarna  
Ändring  Datum  Ärende  

§ A 2, p 2 2022-10-02 (ETBF) ändrat till (EBF)  

§ A 2, p 3 2022-10-02 ETBF:s ändrat till EBF:s  

§ A 26  2022-10-02 Rubrik ändrad, Förslag från SDF och medlemsföreningar till 

Kandidatnominering  

§ A 26 2022-10-02 Ändring att kandidater kan nomineras på tre sätt  

§ A 46, p 24 2022-10-02 ETBF ändrat till EBF  

§ A 1, p 2-5 2021-10-03 Svensk bowling ändrat till bowlingidrotten  

§ A 2, p 2 2021-10-03 World Bowling till IBF samt DF till RF-SISU-region  

§ A 2, p 3 2021-10-03 World Bowling till IBF  

§ A 4, p 1.1 2021-10-03 Kommentar bör vara minst 5 medlemmar borttagen  

§ A 5 2021-10-03 DF till RF-SISU-region  

§ A 7, p 4 2021-10-03 DF till RF-SISU-region  

§ A 12, p 1-2 2021-10-03 Text om legitimationskort borttagen  

§ A 12, p 3 2021-10-03 Punkt om legitimationskort åt “annan” borttagen  

§ A 15, p 1 2021-10-03 Bowlinglicens T avvecklad  

§ A 15, p 5-6 2021-10-03 Från Specialdistrikt till SDF  

§ A 17, p 14 2021-10-03 Text fastställande av antalet övriga styrelsemedl bort  

§ A 17, p 18 2021-10-03 Förtydligat att det är 2 suppleanter  

§ A 18, p 6 2021-10-03 Ändrat hemsida till webbplats swebowl.se  

§ A 20, p 2 2021-10-03 Lagt till eller motsvarande, samt förenklat skrivning   

§ A 30, p 1 2021-10-03  Lagt till Suppl. ska vara av det minst representerade könet  

§ A 32, p 1 2021-10-03  Förtydligande om att även skattmästare utses  

§ A 32 2021-10-03  Punkter utse kommittéer och ge direktiv bort. Finns i § 33  

§ A 33 2021-10-03  Nytt stycke om direktiv. Flytt från § 32  

§ A 36 2021-10-03  Tagit bort onödig text   

§ A 42, p 1 2021-10-03  Förtydl. skriftig omröstning kan även ske elektroniskt  

§ A 42 2021-10-03  Tagit bort omodern punkt om telefonsammanträde.  

§ A 46 2021-10-03  Tagit bort upprätta röstlängd för SDF-möte  

§ A 46 2021-10-03  Numrerat om punker från p 17 pga borttag av punkt   

§ A 46, p 24 2021-10-03  World Bowling till IBF  

§ A 46, p 33 2021-10-03  Skrivit ut hela namnet för RS och RIN  

Bilaga 2 2018-10-09 Borttag av hela bilaga 2 - Gösta Zelléns minnesfond   

§ A 17, p 13 2017-10-17 Val av ordförande ökat från 1 till 2 år.  

§ A 17, p 14a 2017-10-17 Ny punkt.  

§ A 17, p 14b 2017-10-17 Ändrat ”halva antalet” till ”två eller tre”.  

§ A 30, p 1 2017-10-17 Tillägg om fördelning minst 40%.  
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§ A 30, p 3 2017-10-17 Punkt om hedersordförande utgår helt.  

§ A 32, p 2 2017-10-17 Tagit bort begränsning att kommitté/verksamhetsansvarig inte får vara 

styrelseledamot.  

§ A 32, p 3 2017-10-17 Lagt till verksamhet och projekt, ändrat reglemente till direktiv  

§ A 33 2017-10-17 Lagt till verksamhet och utskott  

§ A 46 2017-10-17 Ändrat FIQ och WTBA till World Bowling  

§ A 1, p 4 2017-01-11 Angelägenheter ersatt av sammanhang.  

§ A 1, p 5 2017-01-11 Tillägg om rent spel och ärlighet och borttag av internationellt 

kontaktmedel.  

§ A 2, p 2-3 2017-01-11 FIQ borttaget och WTBA ersatt av World Bowling.  

§ A 15, p 1 2017-01-11 Riks/tävling/distrikt/hall-licens ersatt av Bowlinglicens A/B/C.  

Bilaga 1 2017-01-11 Se ”Senaste ändringarna” i Bilaga 1.  
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SVENSKA BOWLINGFÖRBUNDET  

STADGAR  
  

  

  

  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

  

  

§ A 1 Uppgift  
1.  Svenska Bowlingförbundet har till ändamål att administrera bowlingidrotten i Sverige samt 

verka för dess utveckling och utbredning.  

2.     Bowlingidrotten ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt avseende.  

  

3. Bowlingidrotten ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och 

kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar.  

  

4.  Bowlingidrotten ska organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i alla gemensamma sammanhang.  

  

5. Bowlingidrotten ska ha en värdegrund som verkar för rent spel, ärlighet och respekt för alla 

människors lika värde.  

  

  

§ A 2 Tillhörighet  
1. Svenska Bowlingförbundet (SvBF), som är en ideell förening, består av till SvBF anslutna 

ideella föreningar som bedriver bowlingverksamhet.  

  

2. SvBF tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF), International Bowling Federation (IBF) och 

European Tenpin Bowling Federation (ETBF) (EBF).  
  

SvBF är också medlem i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) – s.k. recognised medlem.  
  

Genom medlemskap i SvBF blir föreningen också ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). RF har för 

sin regionala verksamhet RF-SISU-region. SvBF har organiserat sin regionala verksamhet genom 

Specialdistriktsförbund (SDF).  

  

3. Utöver vad som i dessa stadgar föreskrivs gäller därför i tillämpliga delar RF:s, IBF:s och 

ETBF:s EBF:s bestämmelser.  

  

  

§ A 3 Sammansättning  
SvBF utgör en sammanslutning av föreningar, som erhållit medlemskap i SvBF.  

  

  

§ A 4 Inträde, utträde, uteslutning, återinträde  
1. Inträde.  

1.1 För medlemskap erfordras:  
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1.1.1.att ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens 

stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s Normalstadgar för idrottsförening;  

  

1.1.2. att föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av SvBF;  

  

1.1.3. att föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SvBF:s stadgar, 

tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan;   

  

1.1.4. att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten 

förening;  

  

1.1.5. att föreningen har betalt de avgifter som SvBF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.  

  

1.2 Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får förening överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden 

(RIN). Se RF: s stadgar Kap 15.  

  

1.3 Förening ska årligen   

- dels senast den 30 juni till SvBF uppdatera medlemsuppgifter i Idrott Online   

- dels senast på angivna datum erlägga fastställda avgifter.  

  

2. Utträde.  

2.1 Förening som önskar utträda ur SvBF, ska göra skriftlig anmälan härom till SvBF. Utan att sådan 

anmälan föreligger kan förening uteslutas om den trots påminnelser inte följer vad som föreskrivs av 

RF och dess stadgar.  

  

2.2 Förening som inte har betalt årsavgift under två på varandra följande år får anses ha begärt 

utträde ur SvBF.  

  

3. Uteslutning  

Beslut om uteslutning fattas av Förbundsstyrelsen. Beslut kan överklagas hos Riksidrottsnämnden 

(RIN).  

  

   

4. Återinträde.  

Förening som tidigare varit ansluten till SvBF och förverkat sitt medlemskap, ska för att vinna 

återinträde ha erlagt förfallna avgifter.  

  

5. Medlem i förening som underlåtit att fullfölja sina skyldigheter, äger inte rätt att starta i någon av 

SvBF eller dess underlydande organ godkänd tävling.  

  

6. Medlems personuppgifter  

Alla medlemmar har genom sitt medlemskap i en bowlingförening godkänt att SvBF centralt, SDF 

eller medlemmens förening registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter. 

Medlemmen har genom sitt medlemskap också godkänt att uppgifterna, inom ramen för SvBF:s, 

SDF:ets eller föreningens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens 

hemsida.  

  

  

§ A 5 Förenings anslutning till RF-SISU-region och SDF  
Varje till SvBF ansluten förening tillhör dels RF:s SISU-region dels SvBF:s Specialdistriktsförbund 

(SDF) inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen.  
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§ A 6 Beslutande organ  
SvBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte samt förbundsstyrelsen.  

  

  

§ A 7 Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)  
1. SvBF:s regionala organ är Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och landet är uppdelat i 21 SDF.  

  

2. SDF:s gränser är fördelade enligt nedan:  

  

Bohuslän-Dals BF omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, 

Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och 

Åmål.  

Dalarnas BF omfattar Dalarnas län  

Gotlands BF omfattar Gotlands län  

Göteborgs BF omfattar kommunerna Göteborgs Stad, Partille, Lerum, Mölndal, Kungälv, Ale, 

Härryda och Öckerö.  

Gästriklands BF omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i Gävleborgs län.  

Hallands BF omfattar Hallands län.  

Hälsinglands BF omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och 

Hudiksvall i Gävleborgs län.  

Jämtland Härjedalen omfattar Jämtlands län (administreras av SvBF)  

Medelpads BF omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge  

Norrbottens BF omfattar Norrbottens län  

Närkes BF omfattar Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga  

Skånes BF omfattar Skåne län  

Småland Blekinge BF omfattar Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län  

Stockholms BF omfattar Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och 

Sigtuna.  

Södermanlands BF omfattar Södermanlands län och Södertälje och Nykvarn kommuner i 

Stockholms län.  

Upplands BF omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län  

Värmlands BF omfattar Värmlands län och kommunerna Degerfors och Karlskoga i Örebro län  

Västerbottens BF omfattar Västerbottens län  

Västergötlands BF omfattar kommunerna Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, 

Tidaholm, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Vara, Lidköping, Essunga, Grästorp, Vårgårda, 

Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås, Bollebygd, 

Ulricehamn i Västra Götalands län.  

Västmanlands BF omfattar Västmanlands län  

Ångermanlands BF omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik  

Östergötlands BF omfattar Östergötlands län  

  

3. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvBF och som har sin hemvist inom SDF:s 

geografiska område.  

  

4. SDF upprättas av SvBF efter samråd med vederbörande RF-SISU-regions styrelse och berörda 

föreningar. Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras.  

  

5. SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta 

som SvBF:s regionala organ i enlighet med SvBF:s ändamål enligt § A 1.  
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6. SDF:s stadgar ska följa de av SvBF fastslagna och av RS granskade normalstadgarna för SDF. 

Ändring av eller tillägg till SDF-stadgar beslutas av SDF-möte och ska för att äga giltighet godkännas 

av SvBF.  

  

  

§ A 8 Verksamhets- och räkenskapsår  
1. Arbetsåret omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte till och med nästkommande ordinarie 

förbundsmöte.  

  

2. Verksamhetsåret omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.  

  

3. Räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.  

  

§ A 9 Beslutsfattande  
1. Med undantag av i §§ A 11 och A 13 nämnda angelägenheter avgörs i händelse av omröstning 

alla frågor genom enkel röstmajoritet.  

  

2. Vid lika röstetal gäller i öppen omröstning det förslag som biträds av ordföranden, om denne är 

röstberättigad; vid öppen omröstning, där ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val och sluten 

omröstning ska lotten avgöra.  

  

3. All omröstning ska ske öppet, om röstberättigat ombud inte yrkar sluten omröstning.  

  

  

§ A 10 Valbarhet  
1. För att vara valbar till förbundsstyrelsen eller revisor krävs att vederbörande är myndig och 

registrerad medlem i till SvBF ansluten röstberättigad förening.  

  

2. Beträffande val av revisor, se § A 29.  

  

3. Arbetstagare inom SvBF får inte väljas till ledamot av SvBF:s styrelse. Inte heller till revisor, 

revisorssuppleant eller till ledamot i valberedning i den organisation av vilken denne är anställd.  

  

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.  

  

b) Personer med intressen enligt punkt 4a) får inte utgöra en majoritet av ledamöter eller röster 

inom SvBF:s styrelse eller dess valberedning.  

  

c) Samtliga ekonomiska eller andra intressen enligt punkt 4a), ska vara skriftligt redovisade som 

offentlig handling till valberedningen innan inval sker.  

  

5. SDF har möjlighet att införa begränsningar genom att göra en stadgeändring när det gäller 

valbarhet.  

  

6. Adjungerad ledamot äger förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.  

  

  

§ A 11 SvBF:s upplösning  
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1. Förslag om SvBF:s upplösning kan skriftligen framläggas av SDF eller ledamot av 

förbundsstyrelsen senast den 12 juni aktuellt arbetsår.  

  

2. Vid förbundsmöte ska förbundsstyrelsens utlåtande i ärendet föreligga.  

  

3. SvBF kan upplösas genom beslut av två på varandra följande förbundsmöten med minst ett års 

mellanrum, av vilket det ena ska vara ordinarie. För besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet av 

närvarande antal röster.  

  

4. Efter beslutande om upplösning ska SvBF:s tillgångar och handlingar överlämnas till 

Riksidrottsförbundet (RF).  

  

  

§ A 12 Tillträde till tävling eller uppvisning  
1. Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer har fritt tillträde till alla tävlingar och uppvisningar 

inom SvBF.  

  

2. Ledamöter i SDF-styrelser har fritt tillträde till alla tävlingar eller uppvisningar inom SDF-

området.  

  

  

§ A 13 Stadgeändring  
1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan skriftligen framläggas av SDF, SDF-styrelse eller 

ledamot av förbundsstyrelsen senast den 12 juni aktuellt arbetsår.  

  

2. Vid förbundsmöte ska förbundsstyrelsens utlåtande i ärendet föreligga.  

  

3. För beslut om ändring av stadgar krävs 2/3 röstmajoritet vid ordinarie förbundsmöte.  

  

4. Beslut om ändring av SvBF:s stadgar och tävlingsregler ska alltid insändas till RS. RS har rätt att 

påkalla ändring av stadgarna och tävlingsreglerna om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt 

anses vara olämpliga.  

  

5. SvBF:s ändamål stadgat i § A 1 får inte ändras utan att RS beslutat att så får ske. Ändring av 

stadgar kan träda ikraft omedelbart om så beslutas av förbundsmötet.  

  

  

  

   

FÖRBUNDSMÖTE  

  

  

§ A 14 Tidpunkt, sammansättning, kallelse  
1. Ordinarie förbundsmöte ska årligen äga rum senast under oktober månad på tid och plats som 

förbundsstyrelsen beslutar.  

  

2. Förbundsmöte får inte äga rum när Riksidrottsmöte pågår.  

  

3. Förbundsmöte består av ombud utsedda av specialdistriktsförbunden, (SDF). Kallelse till 

förbundsmötet ombesörjs av förbundsstyrelsen genom annons, införd i RF:s och SvBF:s officiella 

kungörelseorgan senast 30 dagar före mötet.  
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4. Föredragningslista samt verksamhets- och förvaltningsberättelse utsänds till varje SDF och 

befullmäktigat ombud senast tio dagar före förbundsmötet.  

  

5. Förbundsstyrelsen ska varje år anordna en SDF-konferens.  

  

  

§ A 15 Röstlängd, rösträtt  
1. Vid förbundsmöte får föreningarna inom enskilt SDF röstetal som baseras på registrerade aktiva 

licenser den 30 april, samma kalenderår som förbundsmötet. Föreningarna ska senast den 30 juni ha 

fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för att vara med i beräkningen.  

  

Fördelningen sker enligt rak antalsmodell. Viktning sker enligt nedanstående.  

  

Licenstyp vikt  

- Bowlinglicens A 4  

- Bowlinglicens B 2  

  

  

2. Justeringsfaktor 1000 används för justering.  

  

3. Mandatfördelning startar med att samtliga SDF tilldelas var sitt fast mandat. Därefter fördelas 

resterande mandat enligt punkt 1. Antal mandat för föreningarna inom enskilt SDF får ej överstiga 

12% av totala antalet mandat.  

  

4. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd att gälla för tiden 1 juli - 30 juni utifrån 

punkt 1 - 3 och ses över årligen Röstlängd gäller oförändrat till dess ny fastställts.  

  

5. Om röstberättigat ombud stadgas i § A 16.  

  

  

§ A 16 Ombud, ombudsman  
1. Ombud ska vara myndig samt medlem av röstberättigad förening inom det distrikt vars SDF 

denne representerar.  

  

2. Distriktsorganisationen äger rätt utse ombud i enlighet med röstetalet.  

  

3. För bowlingorganisation vars distriktsorgan utgörs av ombudsman, är denne ombud.  

  

4. Vid förhinder för denne eller om sådan bowlingorganisation äger utse fler än ett ombud ska de 

inom distriktet till SvBF anslutna, röstberättigade föreningar beredas tillfälle att utse ombud.  

  

5. Ombud ska medföra fullmakt från det SDF denne representerar.  

  

6. Ombud för ett SDF får företräda högst en sjättedel (1/6) av det sammanlagda antal röster som 

ingår i den av SvBF godkända röstlängden.  

  

7. Ordinarie ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen äger under sin mandattid inte rätt att vid 

förbundsmöte delta som ombud för sitt SDF.  

  

  

§ A 17 Ärenden  



 

16 
 

  

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma:  

1. upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd;  

2. fråga om mötet blivit behörigt utlyst;  

3. val av ordförande och sekreterare för mötet;  

4. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll;  

5. föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser;  

6. fastställande av resultat- och balansräkning;  

7. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen;  

8. beslut i anledning av SvBF:s vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  

9. fastställande av officiella organ;  

10. av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag;  

11. förbundsstyrelsens förslag i anledning av motion, som senast den 12 juni inkommit till 

förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbund.  

Motion från förening insänds genom vederbörande SDF, som har att yttra sig till förbundsstyrelsen 

över förslaget.  

Förslaget föreläggs förbundsmötet med utlåtande från förbundsstyrelsen;  

12. fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt valberedningens förslag till fastställande av arvode 

för förbundsstyrelsens valda ledamöter;  

13. val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år;  

14. val av två eller tre styrelseledamöter för en tid av två år;  

15. val av en styrelsesuppleant för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;  

16. val av två revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, samt två personliga 

suppleanter för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;  

17. val av ombud samt suppleanter till Riksidrottsmötet;  

18. val av ordförande och två ledamöter samt två suppleanter i valberedningen för nästkommande 

ordinarie förbundsmöte.  

  

Annat ärende än vad som ovan angivits får inte avgöras på ordinarie förbundsmöte.  

  

  

§ A 18 Extra förbundsmöte  
1. Förbundsstyrelsen (FS) har rätt att sammankalla till ett extra förbundsmöte.  

  

2. FS är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när SvBF:s revisorer med angivande av skäl 

skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 2/3 av samtliga SDF eller av ett antal 

SDF som tillsammans representerar minst 2/3 av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.  
  

Underlåter FS att inom en månad kalla till extra förbundsmöte, får de som krävt mötet ombesörja 

kallelse.   

  

3. Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då Riksidrottsmöte pågår.  

  

4. Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden avgöras.  

  

5. Kallelse samt förslag till föredragningslista översänds till ombuden senast 14 dagar före det extra 

förbundsmötet.  

  

6. Kallelse samt förslag till föredragningslista ska dessutom annonseras på SvBF:s webbplats 

swebowl.se före det extra förbundsmötet.  

  

7. Föredragningslista vid extra förbundsmöte:  
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1. upprop och godkännande av fullmakter;  

2. val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;  

4. fråga om mötet blivit behörigt utlyst;  

5. av förbundsstyrelsen väckta förslag;  

6. förbundsstyrelsens förslag i anledning av sådant ärende som avses i § A 18 p 2.  

  

  

§ A 19 Beslutsmässighet  
Förbundsmötet är beslutsmässigt om närvarande ombud för SDF företräder mer än hälften av 

sammanlagda antalet röster enligt senast fastställd röstlängd.  

  

  

§ A 20 Yttrande- och förslagsrätt  
1. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer distriktsombud, ledamöter av förbundsstyrelsen och 

revisorerna.  

  

2. Yttranderätt tillkommer hedersordförande, RF:s representant, av SvBF anställda personer samt 

ordförande eller därtill utsedd ledamot i kommitté eller motsvarande vid behandling av ärende, som 

berör kommitténs verksamhet.  

  

3. Övriga närvarande äger inte yttranderätt utan förbundsmötets medgivande.  

  

  

§ A 21 Votering  
Begärd votering, ska verkställas med upprop, utom i de fall sluten omröstning begärts. Utgången 

bestäms genom enkel röstmajoritet utom i fall, som anges i §§ A 11 och A 13.  

  

  

  

  

VALBEREDNING  
  

§ A 22 Sammansättning  
1. Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda av 

förbundsmötet.  

  

2. De tre ordinarie ledamöterna ska vara representerade av bägge könen. Suppleanterna ska vara 

lika fördelade mellan könen.   
  

3. Olika åldersgrupper bör finnas representerade bland de ordinarie ledamöterna och   

suppleanterna.  

  

4. Valberedningens ordförande utses av förbundsmötet bland de tre ordinarie ledamöterna.  

  

5. Till ledamot i valberedningen kan inte utses ledamot av förbundsstyrelsen.  

  

  

§ A 23 Val av vice ordförande och sekreterare  
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och sekreterare.  
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§ 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.  

  

  

§ A 25 Tidpunkt för kandidaturförfrågan  
1. Valberedningen ska senast sju månader före ordinarie förbundsmöte skriftligen fråga dem, vilkas 

mandattid går ut vid nästkommande förbundsmöte, om de är villiga att kandidera för den kommande 

mandatperioden. Skriftliga svar ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor efter förfrågan.  

  

2. Senast sex månader före ordinarie förbundsmöte ska valberedningen meddela samtliga SDF 

vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.  

  

  

§ A 26 Förslag från SDF och medlemsföreningar Kandidatnominering  
Senast fyra månader före ordinarie förbundsmöte får SDF och medlemsföreningar till valberedningen 

avge förslag på personer för valen under § A 17, pp 13-16. Förslag ska åtföljas av meritförteckning 

för föreslagen person.  

  

SDF och medlemsföreningar har rätt att nominera kandidater inför valen enligt § A17, pp 13–16 

enligt följande  

1.        Senast fyra månader före ordinarie förbundsmöte till valberedningen inlämna förslag.     

           Förslag ska åtföljas av meritförteckning.  

  

2.        Senast två veckor före ordinarie förbundsmöte till Förbundskansliet nominera       

           kandidater som inte föreslagits av Valberedningen enligt § A27. Förslag ska åtföljas av  

           meritförteckning.    

                                                       

3.        Kandidatnominering vid Förbundsmötet får endast ske om det inför valet inte finns   

           någon kandidat nominerad i förväg enligt § A27 eller § A26 p 2. Kandidat nominerad   

           vid Förbundsmötet ska på plats acceptera sin kandidatur eller skriftligen ha   

           undertecknat sin acceptans.  

  

Kommentar: Denna situation kan inträffa om ingen nominerats enligt § A27 eller § A26 p 2, eller att 

samtliga nominerade kandidater dragit tillbaka sin kandidatur.  

  

  

§ A 27 Delgivning av förslag  
Senast fyra veckor före det ordinarie förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga 

SDF sitt förslag beträffande varje val enligt § A 17, pp 13-16 samt meddela namnen på de kandidater 

som i övrigt nominerats. Informationen till SDF ska även innefatta meritförteckning för samtliga 

nominerade kandidater. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för 

förbundsstyrelsens valda ledamöter att behandlas enligt § 17 punkten 12.  

  

  

§ A 28 Åligganden i övrigt  
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1. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.  

  

2. Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt § A 17, pp 13-16, ska valberedningen meddela 

sitt förslag beträffande de val som ska förekomma.  

  

3. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått 

kännedom om.  

  

4. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet  överlämnas 

till förbundsstyrelsen.  

  

  

  

  

REVISION, REVISORER  
  

  

§ A 29 Revision, revisorer  
1. SvBF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer. Av dessa ska minst en vara 

auktoriserad eller godkänd revisor.  

  

2. Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en (1) 

månad före förbundsmötet.  

  

3. Handlingar efter verkställd revision samt revisionsberättelse ska vara förbundsstyrelsen 

 tillhanda senast före förbundsmötet.  

  

  

  

  

FÖRBUNDSSTYRELSEN  
  

  

§ A 30 Sammansättning  
1. SvBF:s styrelse utgörs av förbundsordföranden och fem ordinarie ledamöter. Båda könen ska 

vara representerade i styrelsen, och fördelningen ska vara minst 40% av vartdera könet (exklusive 

ordförande). Dessutom utses av förbundsmötet en suppleant till styrelsen. Suppleanten ska vara av det 

minst representerade könet.  

  

2. Till förbundsstyrelsen adjungeras generalsekreteraren.  

  

  

§ A 31 Mandattid  
Styrelsen som är gemensamt ansvarig för SvBF:s förvaltning, fungerar från ordinarie förbundsmöte 

till och med nästföljande ordinarie förbundsmöte.  

  

  

§ A 32 Konstituerande möte  
1. Vid sammanträde (konstituerande möte) som hålls omedelbart efter ordinarie förbundsmöte utser 

förbundsstyrelsen inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare.  
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§ A 33 Kommittéer, projekt och verksamheter  
Förbundsstyrelsen tillsätter vid varje tillfälle lämpligt antal kommittéer, verksamheter, utskott och 

projektgrupper för att på bästa sätt leda och utveckla svensk bowling.  

  

För kommittéer, verksamheter, utskott och projektgrupper gäller särskilda av förbundsstyrelsen 

fastställda direktiv.  

  

  

§ A 34 Visst uppdrag  
Förbundsstyrelsen kan utse enskild person att fullgöra visst uppdrag.  

  

  

§ A 35 Beslut i tvister, bestraffningsärenden  
Förbundsstyrelsen beslutar i tvister och bestraffningsärenden i enlighet med vad som stadgas i §§ A 

45 samt A 46, p 31.   

  

  

§ A 36 Åliggande i övrigt  
Om förbundsstyrelsens åliggande i övrigt stadgas i §§ A37-A46  

  

  

  

  

   

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDE  
  

  

§ A 37 Uppdrag  
Förbundsstyrelsen handhar ledningen av SvBF:s verksamhet.  

  

  

§ A 38 Sammanträden  
1. Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gånger årligen, nämligen:  

  

1.1 omedelbart efter ordinarie förbundsmöte;  

  

1.2 omedelbart före ordinarie förbundsmöte;  

  

1.3 däremellan minst fyra gånger under arbetsåret.  

  

2. Ytterligare sammanträde hålls då minst halva antalet styrelseledamöter så kräver.  

  

  

§ A 39 Kallelse  
1. Kallelse till sammanträde utfärdas av förbundsordförande. Kallelse utsänds minst 30 dagar, och 

föredragningslistan minst sju dagar före sammanträde.  

  

2. Om synnerliga skäl föreligger, kan förbundsordförande utfärda kallelse utan iakttagande av 

föreskrifter i § A 39 p 1.  
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§ A 40 Ordförandes förfall  
Vid förfall av förbundsordförande inträder styrelsens vice ordförande i dennes ställe. Vid förfall även 

av vice ordförande öppnas styrelsemöte av den till tjänsteåren äldste styrelseledamoten under vars 

ledning val av ordförande för sammanträdet förrättas.  

  

  

§ A 41 Beslutsmässighet  
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, efter kallelse i vederbörlig ordning med minst tre ordinarie 

ledamöter närvarande.  

  

  

§ A 42 Skriftlig omröstning  
1. Ärende av sådan beskaffenhet, att uppskov med dess handläggning till nästkommande samlade 

sammanträde anses kunna förorsaka olägenheter, kan om förbundsordförande finner lämpligt, avgöras 

genom skriftlig omröstning inom förbundsstyrelsen. Skriftlig omröstning kan ske via traditionell 

postgång, epost eller webtjänst.   

  

2. Förbundsordförande ska tillsända samtliga styrelseledamöter en fullständig redogörelse för 

ärendet samt avskrift eller kopior av erforderliga handlingar samt uppställd voteringsproposition att 

besvara med ja eller nej samt uppgift, inom vilken tid svar ska ha inkommit.  

  

3. Förbundsordförande sammanräknar inkomna röster och verkställer, om minst tre ledamöter 

deltagit i omröstningen, det fattade beslutet vilket anmäls vid nästa sammanträde.  

  

  

§ A 43 Omröstning  
1. Om inte annat begärs, ska omröstning ske öppet.  

  

2. Begärs votering, ska den verkställas efter upprop och utom vid val, ske öppet. Utgången bestäms 

genom enkel röstmajoritet.  

  

3. Vid lika röstetal ska det förslag som ordföranden biträder godkännas utom vid val, då lotten ska 

avgöra.  

  

4. För alla beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet.  

  

  

§ A 44 Fullmakt  
Styrelsemedlem får inte rösta genom fullmakt.  

  

  

§ A 45 Bestraffningsrätt  
Förbundsstyrelsen förbehålls bestraffningsrätten i nedan närmare angivna fall:  

  

1. SvBF:s mästerskapstävlingar;  

  

2. Annan av SvBF sanktionerad tävling;  

  

3. Läger och kurser anordnade av SvBF;  
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4. Internationella tävlingar och mästerskap.  

  

Kommentar: Förbundsstyrelsen äger rätt att överlåta bestraffningsrätten till något av sina organ.  

  

  

   

§ A 46 Åligganden i övrigt  
Förutom vad som föreskrivs i §§ A 30-A 45 under huvudrubrikerna Förbundsstyrelsen och 

Förbundsstyrelsens åliggande åligger det förbundsstyrelsen bland annat att:  

  

1. verkställa förbundsmötets beslut;  

  

2. utfärda erforderliga föreskrifter och instruktioner;  

  

3. besluta om landskamper och internationella tävlingar;  

  

4. anordna seriesystem och andra nationella tävlingar, samt besluta om nationella tävlingar i 

övrigt;  

  

5. föra protokoll, medlemsmatrikel, straffliggare m.m.;  

  

6. förvara inkommande skrivelser samt kopior av utgående skrivelser;  

  

7. förvalta SvBF:s medel på ett betryggande sätt;  

  

8. föra fullständiga räkenskaper;  

  

9. besluta om anslag samt upptagande eller beviljande av lån;  

  

10. inrätta och dra inbefattningar hos SvBF;  

  

11. bestämma om organisationen av, samt tjänsten vid SvBF:s kansli och tillsätta tjänstemän och 

övriga befattningshavare;  

  

12. besluta om löner och arvoden;  

  

13. besluta om tecknande av SvBF:s firma;  

  

14. tillse, att SvBF:s material, arkiv, samlingar och övrig egendom vårdas, underhålls samt försäkras 

till betryggande belopp samt föra inventarieförteckning över SvBF:s egendom;  

  

15. senast en månad före ordinarie förbundsmöte till förbundsrevisorerna överlämna räkenskaperna;  

  

16. upprätta röstlängd för förbundsmötet enligt SvBF:s stadgar § A 15;  

  

17. godkänna tävlingsfunktionärer och instruktörer;  

  

18. besluta om förtjänsttecken, diplom och övriga utmärkelser;  

  

19. upprätta berättelse över SvBF:s verksamhet och förvaltning för verksamhetsåret;  
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20. upprätta resultat- och balansräkning per den 30 juni samt lämna förslag till förbundsmötet i 

anledning av SvBF:s vinst eller förlust;  

  

21. upprätta förslag till SvBF:s inkomst- och utgiftsstat;  

  

22. bereda ärenden som ska behandlas vid förbundsmötet;  

  

23. föra SvBF:s och dess organisationers talan gentemot utländsk idrottsorganisation;  

  

24. vidta av IBF samt ETBF EBF föreskrivna åtgärder i fråga om förseelser, begången av utländsk 

spelare, funktionär eller organisation;  

  

25. föra anteckningar rörande svenska rekord;  

  

26. föra register över innehavare av förtjänstmedaljer, hederstecken, diplom och andra utmärkelser;  

  

27. avge yttrande, som infordras av Riksidrottsförbundet;  

  

28. om så erfordras granska SDF:s, distriktsombudsman och till SvBF ansluten förenings 

räkenskaper och handlingar, dock endast vad det gäller bowlingidrotten;  

  

29. i övrigt besluta i frågor rörande bowlingidrotten;  

  

30. enligt Riksidrottsförbundets stadgar utöva prövningsrätt i överklagande av beslut som inte avser 

bestraffningsärenden samt i bestraffningsärenden enligt RF:s Kap 14 och 15;  

  

31. pröva och avgöra fråga om upptagande av ny förening samt uteslutning av förening;  

  

32. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar;  

  

33. på begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s 

stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden;  

  

34. aktivt verka för en drog- och dopingfri idrott inom vår verksamhet  
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Motion 1 
 

 
 

 

 

 

 

Motion till Svenska Bowlingförbundet årsmöte 2022- 

 
 

Vi yrkar på att det införes karens på de fyra sista omgångarna för 

nedflyttning av spelare från högre divisions lag till F lag 

 

 

Motivering : 

Det har de senaste åren planerats av klubbar att för att få upp eller behålla F lag I önskad 

division förekommit osportslig planering de sista serieomgångarna. 

Detta måste stoppas, om inte kommer lägre divisions klubbars representationslag att få 

möta både allsvenska och elitspelare de sista omgångarna. 

Det är både osportsligt och orättvist och gynnar enbart elitklubbar och skadar bredden . 

 

 

Malmö 2022-05-26 
 

 

 

 

 

 

 
 

Peter Persson Ordförande 

BK ABeCe Malmö 
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Yttrande från Skånes Bowlingförbund 

 

Skånes Bowlingförbund tillstyrker delvis andemeningen i motionen och anser att frågan om ”taktisk 

planering” i slutomgångarna bör utredas och både konsekvens- och riskanalyseras innan beslut.  

   

 

 

 

Styrelsens yttrande 
 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

   

Detta är en av flera motioner som hänvisar till i våras då vi hade en exceptionell situation i 

slutomgångarna och kvalet. På grund av pandemin hade vi generösa regler med dubblering och med 

anledning av serieomläggningen var det ganska tuffa kval - vi kommer inte att ha det så framöver.   

   

Under vårens sista omgångar och kval förekom det att A-lag som hade säkrat sin plats i tabellen 

skiftade spelare med föreningens F-lag för att ge F-laget en bättre chans i kvalet. Detta är något som 

också har förekommit tidigare säsonger och är svårt att stävja utan att försämra flexibiliteten inom 

föreningarna för mycket.   

   

I motionerna finns ett antal förslag på hur detta skulle kunna regleras, men vi har inte funnit att någon 

av de förslagen är tillräckliga och därför behövs mer tid för att utreda frågan, så som föreslås i motion 

5 av Västmanlands Bowlingförbund. En förändring kan dock inte göras denna säsong, men ett 

medskick inför kvalen till våren är att det lag man kvalar med också ska vara det lag som man ämnar 

spela med kommande säsong.  
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Motion 2 
 

 
 

 

 

 
 

Motion till Svenska Bowlingförbundet årsmöte 2022 

 

Vi yrkar på att man ändrar seriesystemet och enbart låter klubbars representationslag spela i 

den nationella serien. 

Vidare att man sätter samman en ”nationell reservlags serie” till alla nuvarande F- Lag . 

 

 

Motivering : 

Det kan inte vara rätt att spelare ena dagen spelar i allsvenskan och dagen efter i i div 3 . Många av 

spelare och klubbar i de lägre divisionerna har inte målet att bli elitklubb. 

För att behålla bredden och klubbarna är det av högsta vikt att inte lägre representationslags 

klubbar utarmas till förmån för en massa F lag som mixtras vilt och gör själva tävlandet på ”rätt” 

nivå ointressant. Detta skulle också sätta stopp för en oseriös och osportslig toppning av F- lag mot 

väl kämpande representationslag i såväl serien som i kval och slutspel. 

 

Malmö 2022-05-26 

 

 

Peter Persson Ordförande 

BK ABeCe Malmö 
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Yttrande från Skånes Bowlingförbund 
 

Skånes Bowlingförbund föreslår avslag på motionen av två skäl   
• Att besluta om ändringar i ett seriesystem som ännu ej hunnit sätta igång utifrån förra 
beslutet anser vi vara helt orimligt.   
• Under 21/22 hade Skåne 75 lag i nationella serien, varav 28 var farmarlag. Att ta bort 37 % av 
lagen ur serien skulle få helt orimliga konsekvenser och högst troligt innebära betydligt längre 
resor i division 3, som skulle bli kraftigt utarmad.   

   

 

 

 

Styrelsens yttrande 

 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen av samma anledningar som Skånes 

Bowlingförbund.    
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Motion 3 
 

 
 

 

 

 
 

Motion till Svenska Bowlingförbundet årsmöte 2022 

 

Vi yrkar på att samarbetsavtal avskaffas för Herrar .Enl. Blå boken Kap 6. 

 

 

Motivering : 

Kan inte finnas någon anledning att man skall kunna spela för två klubbar samtidigt under ett 

spelår. Att nödgas hålla kvar samarbetsavtal för Damer kan vara ett sätt att hålla damklubbar vid 

liv. Damklubbar har dessvärre redan utarmats bla. Pga. detta samarbetsavtal. 

Ett slut för herrars samarbetsavtal skulle också innebära ett stopp för ojämnt spel då man kan spela 

både i Elit som i div 3 under samma spelår och omgång. 

Varken Elitspelare eller ”vi vanliga” kan tycka det inspirerande att möta spelare av flera klasser 

högre eller lägre nivå. 

 

Malmö 2022-05-26 

 

 

Peter Persson Ordförande 

BK ABeCe Malmö 
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Yttrande från Skånes Bowlingförbund 

 

Skånes Bowlingförbund föreslår avslag på motionen. Vi anser inte motionen ger underlag till 

förändringar.   

 

 
 

Styrelsens yttrande 
 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.   

 

Föreningsavtalen kom till för att det skulle bli mer likvärdigt mellan damer och herrar och eftersom 

individuella spelaravtal endast kan tecknas av damer eller herrar i lag som ej deltar i seriespel i den 

nationella serien. Det är inte så många föreningar som tecknat föreningsavtal i år, men för några kan 

avtalen vara avgörande för att deras lag ska finnas kvar i seriespel och vi vill inte ta bort den 

möjligheten.    
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Motion 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Motion till Svenska Bowlingförbundet årsmöte 2022 

 

Vi yrkar på att vinnande lag i oavsett division /tabell skall flyttas upp utan kval. 

 

 

Motivering : 

Att inte bli uppflyttad för att man har en dålig dag eller sjukdomar i ett kval efter att ha spelat 

kanske 20 omgångar utan förlust är helt oacceptabelt 

 

Malmö 2022-05-26 

 

Peter Persson Ordförande 

BK ABeCe Malmö 
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Yttrande från Skånes BF:  

Skånes BF föreslår avslag på motionen då det skulle ge helt orimliga konsekvenser mellan t.ex. 

elitserien och allsvenskan.  

  

 

 

Styrelsens yttrande 
 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.  

  

Med nuvarande utformning av seriepyramiden så skulle ett bifall av denna motion få väldigt stora 

inverkningar på t.ex. Elitserien och Elitserien Dam.  

I Elitserien skulle tre av tolv lag tvingas till direktnedflyttning och i Elitserien Dam skulle två av åtta 

lag tvingas till direktnedflyttning. Om man samtidigt vill behålla en kvalmöjlighet till högsta serien 

för lag som inte vinner sin Allsvenska serie så är det väldigt få lag utöver slutspelslagen som kommer 

att återfinnas på en serieplacering där man inte riskerar nedflyttning.  

  

Om samtliga seriesegrare i div 3 skall direktuppflyttas innebär det att upp till fyra lag i varje division 

2-serie måste direktnedflyttas.   

Styrelsen skickar dock med förslaget till den pågående serieutredningen.  
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Motion 5 
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Styrelsens yttrande 

 

Förbundsstyrelsen yrkar bifall på motionen.    
   

Detta är en av flera motioner som hänvisar till i våras då vi hade en exceptionell situation i 

slutomgångarna och kvalet. På grund av pandemin hade vi generösa regler med dubblering och med 

anledning av serieomläggningen var det ganska tuffa kval - vi kommer inte att ha det så framöver.   

   

Under vårens sista omgångar och kval förekom det att A-lag som hade säkrat sin plats i tabellen 

skiftade spelare med föreningens F-lag för att ge F-laget en bättre chans i kvalet. Detta är något som 

också har förekommit tidigare säsonger och är svårt att stävja utan att försämra flexibiliteten inom 

föreningarna för mycket.   

   

I motionerna finns ett antal förslag på hur detta skulle kunna regleras, men vi har inte funnit att någon 

av de förslagen är tillräckliga och därför behövs mer tid för att utreda frågan, så som föreslås i 

motionen av Västmanlands Bowlingförbund. En förändring kan dock inte göras denna säsong, men 

ett medskick inför kvalen till våren är att det lag man kvalar med också ska vara det lag som man 

ämnar spela med kommande säsong.  
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Motion 6 

 

 

  



 

35 
 

Styrelsens yttrande 

 

Varken Skånes motion från 2019 eller styrelsens beslut från 2020 beskriver en ändring från snitt till 

spelstyrka. I underlaget till styrelsemötet används begreppet "snitt" och det återfinns även i 

styrelseprotokollet. Del 1 av motionen anser vi därför vara besvarad.   

  

Vad det gäller del 2 av motionen så är styrelsen överens med motionären. En översyn av 

klassindelningarna till Para-SM 2022/23 kommer att initieras.  
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Motion 7 
 

Motion till Svenska Bowlingförbundet 
 

 

 Lagmedlems spelbarhet 

§ D 301 Spelbarhet – allmänt 

3. Föreningsbyte under pågående säsong 

Vi anser denna övergångsregeln bör ändras och endast gälla om man flyttar till annan ort  

(Idag har många klubbar få spelare och övergång mitt i säsong bör ej tillåtas) 

§ D 304 Samarbetsavtal mellan föreningar – spelbarhet 

Deltagande i slutspel för en klubb borde kräva att man minst spelat 5 matcher i ordinarie seriespel för den 

klubb man har spelar avtal med för att få delta i kval för den förening man har samarbetsavtal med  

Idag kan man ha samarbetes avtal mellan klubbar och sedan spela kval utan att deltagit i någon ordinarie 

seriematch för klubben som kvalar som man har samarbetsavtal med  

Vi anser att denna regel bör införas för att få så fair spel som möjligt i kvalspelet  

Man bör även titta på begränsningar för F-lagens möjlighet att toppa farmarlagen vi eventuella kval  

§ D 302 Damer i herrarnas Nationella seriesystem - spelbarhet 

Vi tycker det är kanon med damer i herrserien men en begränsning bör införas 

Idag kan Damlag i elitserien som även har lag i herrserien spela med exakt samma lagsammansättning i 

samma spelomgång i både div 3 herrserien och elitdam  

Bör begränsas på något sätt då det drabbar lag med representationslag i dessa divisioner att avancera. 

 

 

Jan Ingvarsson 

Ordförande  

Tema Värnamo BC 
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Styrelsens yttrande 

 

7a: Förbundsstyrelsen yrkar avslag på denna del av motionen.    

För att en spelare ska kunna byta förening behöver båda föreningarna ge sitt godkännande till detta. 

Vi vidhåller att datumet för senaste övergång även fortsättningsvis ska vara 30/11.   

   

7b: Förbundsstyrelsen yrkar avslag på denna del av motionen.   

Detta är en av flera motioner som hänvisar till i våras då vi hade en exceptionell situation i 

slutomgångarna och kvalet. På grund av pandemin hade vi generösa regler med dubblering och med 

anledning av serieomläggningen var det ganska tuffa kval - vi kommer inte att ha det så framöver.   

   

Under vårens sista omgångar och kval förekom det att A-lag som hade säkrat sin plats i tabellen 

skiftade spelare med föreningens F-lag för att ge F-laget en bättre chans i kvalet. Detta är något som 

också har förekommit tidigare säsonger och är svårt att stävja utan att försämra flexibiliteten inom 

föreningarna för mycket.   

   

I motionerna finns ett antal förslag på hur detta skulle kunna regleras, men vi har inte funnit att någon 

av de förslagen är tillräckliga och därför behövs mer tid för att utreda frågan, så som föreslås i 

motionen av Västmanlands Bowlingförbund. En förändring kan dock inte göras denna säsong, men 

ett medskick inför kvalen till våren är att det lag man kvalar med också ska vara det lag som man 

ämnar spela med kommande säsong.  

  

7c: Motionen anses vara besvarad.   

Motionen handlar om damers möjlighet att fritt dubblera och denna regel gäller till och med säsongen 

2022-2023 enligt årsmötesbeslut från 2019. Från och med nästa säsong försvinner 

dubbleringsmöjligheten för dame 
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Motion 8 
 

Nya oljeprofilsregler 

 

Vi föreslår en förändring att div 1-3 lag kan välja alla profiler som Elitserien och allsvenskan kan välja mellan 

SAMT enligt övriga tidigare regler. Dvs begränsad längd och ratio på profilen. 

 
Anledningen är enkel, detta gör det enklare för en hall att välja en och samma profil för hela hallen om så 

önskas, samt att lag med A och F lag i olika nivåer kan nu ta ut lag under samma förutsättningar. Om vi gör 

denna ändringen så blir det dessutom en förlängning av de redan befintliga reglerna mellan Allsvenskan och 

Elitserien. Där Elitserien har begränsat antal profiler, Allsvenskan får välja de elitserieprofiler som finns samt 

ett gäng nya. Således borde div 1-3 få välja allt som Elitserien och Allsvenskan får välja förutom ett gäng nya. 

 
Sedan bör man nog ta en tankeställare kring ratio. Om det ska begränsa valet av profiler som det gör idag. 

Om man till exempel lägger samma profil i samtliga hallar i Sverige så kommer det bete sig olika i princip 

alla hallar. Karaktärerna per hall gör därför att begränsningarna i ratio och längd inte nödvändigtvis betyder 

att det blir enklare profil som läggs i div 1-3. Ett bra exempel på detta är profilen Elit 2019-WB-Tokyo-42 

som inte är valbar i div 1-3 pga för låg ratio men det är den profil som görs högst resultat på i Elitserien och 

även några lag i Allsvenskan. Det bästa förslaget hade varit att stryka kravet om Ratio och enbart ha längd 

som faktor i valet av profiler. 

Styrelsen Team Mariestad BK 

 

Utlåtande, Västergötlands Bowlingförbund: 

Vi yrkar bifall för denna motion för underlätta för lag vars A- och F-lag är i olika divisioner vilket underlättar 

laguttagningar samt underlättar för hallar som inte längre tvingas lägga olika profiler för varje lag om inte så 

önskas. 
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Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.  

Oljereglerna ändrades till säsongen 2022-2023, i huvudsak efter enkäter som gjorts de senaste åren. 

Division 1-3 har, med den nya inriktningen på profilbanken, möjlighet att välja profiler som 

Elitserien och Allsvenskan har till 4/6. Det gäller då alla lag på samma serienivån 1-3, inte bara de 

som är farmarlag. Det ger ett rättvisare upplägg än tidigare. De lag som har F-lag har alltså redan 

möjlighet att välja på samliga fyra elitserieprofiler som ligger inom spannet 38-42 fot. Det blir alltså 

upp till A-laget att välja någon av dessa profiler, om man finner det nödvändigt att farmarlaget skall 

kunna spela på samma profil. Exempelvis kan EA38-39-41-42 spelas av alla lag i den nationella 

serien oavsett serienivå. Detta är också bra för hallar som inte behöver olja om inför varje match. 

Nivån på ration för div 1-3, Ratio 3-7, har satts av TK för att tillgodose de önskemål som funnits från 

många spelare på den nivån, enligt de enkäter om serien som tidigare gjorts.  

Styrelsen bedömer också att kunskapsnivån i div 1-3 generellt motsvarar ratio 3-7.  
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Motion 9 
 

Rak serie i Allsvenskan 

Ta bort sammandragen i allsvenskan för herrar och gör det till en rak serie likt det som ska bli för div 1-3 på 

herrsidan. Omstrukturering till 12 lagsgrupper. Är idag 32 lag i syd- och mellanallsvenskan, krävs antingen 4 

lag extra för att göra detta till 3 grupper, exempelvis syd, väst, öst. Eller ta bort 8 lag för att göra det till 12 lag 

i syd- och mellanallsvenskan. 

Till detta året görs en ändring med rak 12 lagsserie i div 1-3. Det finns egentligen ingen anledning till att inte 

Allsvenskan ska vara likadan. Sammandragen som finns idag har ingen större nytta. 

Fördelarna är att det ger bortalagen en extra fördel i att ta poäng. Men det är förstörande för sporten. I ett 

sammandrag så medför det att bortaspelande ”hemma”-lag knappt har någon publik. I våra ögon så är detta 

helt felaktigt. Vi är en sport som vill växa och om inte vi gör mer för våra sammandrag så är de meningslösa. 

Hade varit stor skillnad om SvBF gjorde stor sak av varje sammandrag med press release, tidningar etc som 

deltar vid varje sammandrag eller ens SvBFs egna utsända. När inte ens Elitserien, där allt detta skulle vara 

möjligt, har sammandrag så är det konstigt att allsvenskan ska ha sammandrag. Gör om det till en rak serie 

och gör det mer rättvist i serien. 

En annan fördel är att om ett lag drar sig ur serien så behövs ingen förändring i serien då alla redan möter 

alla lag borta och hemma. Således får alla lag samma antal matcher och vi slipper problemen som varit 

denna säsongen då Sydallsvenskan för herrar blev 2 grupper istället för 1 grupp. Detta gjorde väldigt stor 

skillnad i vilka lag som åkte ur och vilka som fick kvala för att hänga kvar. Samt att det hade betydelse för 

rankingen för de lagen som skulle kvala upp. 

Styrelsen Team Mariestad BK 

 

Utlåtande, Västergötlands Bowlingförbund 

Vi yrkar bifall för denna motion. Med förutsättningar att det blir ännu en omstrukturering där man bör kolla 

över seedning och kval ifall man ändrar syd- och mellanallsvenskan till 3 divisioner istället. 
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Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.   

Styrelsen ser fördelar med att de olika divisionerna i Nationella serien har enhetlig utformning. En 

förändring av antalet lag i Syd- och Mellanallsvenskan påverkar även antalet lag till division 1 och 2 

vilket gör att vi inte kan genomföra detta under pågående säsong, utan behöver ha ett övergångsår. Då 

det också pågår en serieutredning, föreslår styrelsen i stället att utredningen också tar med denna 

motion som en del i underlaget.   
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Motion 10 
 

Tillägg spelbarhet sista 2 omgångarna + kval/slutspel. 

Nya regler i vilka spelare som är valbara att flytta upp inför sista 2 omgångarna + kval. Måste ha spelat 8 eller 

12 serier för att vara valbar i dessa omgångar. 

I år har det varit mycket uppmärksammat och diskussioner kring reglerna sista 2 omgångarna + kval. Vissa lag 

som flyttat ner stora delar eller alla spelare från A-laget till F-laget eller från F1 till F2. 

Detta skapar stora nackdelar/fördelar för laget man möter som inte är helt klart för spel. Vi har regler som 

påverkar detta men de är inte tillräckliga. Som en lösning på detta föreslår vi att man påverkar vilka spelare 

man får flytta upp inför sista omgångarna. Precis som vid elitseriens slutspel för utländska spelare så föreslår 

vi att man ska ha spelat X antal serier(exempelvis 3 matcher/12 serier) i övriga omgångar för att få spela A-

lag sista omgångarna. 

Fördelarna med detta är att för att kunna flytta upp spelare inför sista omgångarna så måste spelaren ha 

spelat tidigare vilket bidrar till rotation i truppen samt att lag som vill genomföra ett byte av lagen inför sista 

omgångarna måste förbereda truppen i förtid och låta F-lagsspelare få speltid i A-laget långt tidigare. Vilket 

inte många lag kommer vilja riskera att göra för att inte tappa i serien. Den stora nackdelen blir med spelare 

(främst ungdomar) som snabbt kan höja sig rejält och således kan det bli svårt att bli uppflyttad till A-laget 

om man gör höjningen i slutet av säsongen. 

Men samtidigt om man vill rädda ett F-lag så blir ju den spelaren en stor tillgång för F-laget och gör att man 

inte behöver flytta ner lika många spelare. Så vi ser inte det som en stor nackdel i det stora hela. 

Styrelsen Team Mariestad BK 

 

Utlåtande, Västergötlands Bowlingförbund 

Vi yrkar bifall till denna motion med en viss omskrivning av motivering och motionsbeskrivning. Enligt dagens 

regler i enlighet med blå boken så är det endast utländska spelare som har krav att spela 4 matcher, spritt 

över 3 omgångar. 

 
Omformulering av motion bör lyda: 

Ändring av spelbarhet. Förutom de regler som redan finns bör även tillägg på att spelaren ska ha spelat minst 

2 eller 3 matcher (upp till diskussion) innan sista 2 omgångarna + kval för att få spela under de resterande 

omgångarna för det laget. 
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Styrelsens yttrande 

 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.    
   

Detta är en av flera motioner som hänvisar till i våras då vi hade en exceptionell situation i 

slutomgångarna och kvalet. På grund av pandemin hade vi generösa regler med dubblering och med 

anledning av serieomläggningen var det ganska tuffa kval - vi kommer inte att ha det så framöver.   

   

Under vårens sista omgångar och kval förekom det att A-lag som hade säkrat sin plats i tabellen 

skiftade spelare med föreningens F-lag för att ge F-laget en bättre chans i kvalet. Detta är något som 

också har förekommit tidigare säsonger och är svårt att stävja utan att försämra flexibiliteten inom 

föreningarna för mycket.   

   

I motionerna finns ett antal förslag på hur detta skulle kunna regleras, men vi har inte funnit att någon 

av de förslagen är tillräckliga och därför behövs mer tid för att utreda frågan, så som föreslås i 

motionen av Västmanlands Bowlingförbund. En förändring kan dock inte göras denna säsong, men 

ett medskick inför kvalen till våren är att det lag man kvalar med också ska vara det lag som man 

ämnar spela med kommande säsong.  
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Motion 11 
 

Ändring av HCP systemet för tävlingar 

Gör det valbart i tävlingsreglerna att HCP beräknas den dagen man spelar tävlingen. 

Som många andra år så är HCP diskussionen stor men förslag på en lösning är svår att få fram. För att 

underlätta dessa diskussioner anser vi att mer regler och valbara sätt att beräkna HCP kan tas fram. Ett 

exempel på detta som vi anser är bra är att tillåta tävlingar att ta fram HCP den dagen spelaren tävlingen. 

Alternativt enbart beräkna HCP när man gör första starten i tävlingen. 

Ett av de stora problemen i HCP beräkningen är att många tävlingar har en tävlingsperiod som pågår under 

lång period. Detta för att få ihop antalet startande spelare för att tävlingen ska gå ihop sig. 

Problemet blir då att HCP beräknas på startdatum för tävlingen. I en tävling som pågår under 2-3 månader så 

har det hunnit hända väldigt mycket med både form och kunskap. Ett sätt att kringgå detta är att man 

beräknar HCP den dagen man spelar. Detta kan betyda att man har olika HCP om man spelar multipla starter 

men då det vara svårt att sänka spelstyrka/snitt rullande helår så bör effekterna om att medvetet spela sig till 

högt HCP vara svårare än att höja sig avsevärt under en kort period. Således borde detta lösa en del av 

problematiken. Även om man kör med förutsättningen att HCP beräknas när man gör sin första start i en 

tävling så kan man inte veta att det snart kommer ändras och således kommer få se väldigt många fler spela i 

början av tävlingarna för att undvika att sänka sitt hcp drastiskt. Detta borde gynna tävlingarna i stort då de 

första starterna kan vara svåra att fylla. 

Styrelsen Team Mariestad BK 

Utlåtande, Västergötlands Bowlingförbund: 

Vi yrkar bifall för denna motion. Mer valbarhet i utformning av diverse tävlingar ser vi som positivt och denna 

ändring leder till att man kan utforma sin tävling hur man vill och sätter samtidigt inte krav på att det måste 

inkluderas. Sådana regelverk tror vi gynnar svensk bowling i framtiden. 
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Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.   

  

Den möjlighet som motionären önskar existerar redan idag. Alla arrangörer kan välja   

vilka hcp‐regler som man själv önskar, men däremot finns det inte snabbval i BITS för   

alla upptänkliga varianter.   

   

Den enda begränsning som Blå Bokens regler gör i samband med hcp är storleken på hur   

höga prissummor man får dela ut i förhållande till hur höga hcp man använder. Detta   

återfinns i BB F12.   

  

I BB K 9.3.2 finns följande regel:   

” Hcp i tävling är i normalläget noll (0). Arrangör väljer procentsats eller annan modell,   

samt nollgräns och även maximalt handikapp för tävlingen.”   

  

I BB F 3. finns bland annat följande punkter:   

  

” 3.2 Inbjudan och information   

3.2.1 Inbjudan ska ange tävlingens art, tävlingstid, starttider, spelsätt, typ av tävling,   

tävlingshall, startavgift, beräkningsgrund för hcp, priser samt sista anmälningsdag.”   

Det finns inga hinder i dagens regelverk för hcp‐modeller som saknar snabbval i BITS,   

men det kräver mer av arrangören.   

  

Syftet med att det inte finns några sådana hinder är just det som motionären önskar,   

nämligen att ge kreativa arrangörer möjligheter att skapa olika typer av tävlingar med   

olika möjligheter att beräkna hcp. Att införa fler regler då skulle snarast försvåra för   

tävlingsarrangörerna genom att man då eventuellt begränsar deras kreativitet.   

  

Att skapa snabbval för alla olika varianter kommer att vara väldigt dyrt i   

utvecklingskostnader, men om det skulle dyka upp en hcp‐variant som blir väldigt vanlig   

så kommer förbundet självklart att väga fördelarna med ett snabbval mot kostnaden för   

utvecklingen av denna.   

   

Styrelsen anser också att det finns ett stort informationsbehov från både förbundets och   

SDF:ens sida om vem som är ansvarig för vilka hcp‐regler som gäller i specifika   

tävlingar. nämligen arrangören. BITS är endast ett verktyg med data för att underlätta   

beräkningen.   
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Motion 12 
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Styrelsens yttrande 

 

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.    

Vi har en grupp som arbetar med en utredning om framtidens seriespel där tidsplanen är beslut vid 

nästa årsmöte och eventuellt införande säsongen 2024-2025 och möjligheten till division 4 ses över i 

den utredningen. Tar vi beslut om detta nu skulle det innebära att nästa år blir ett övergångsår och att 

detta ändå inte kan gälla förrän 2024.    
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Motion 13 
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Styrelsens yttrande 

 

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen  

 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att resebidragsbotten för 3-manna SM  

måste ses över då 3-manna SM är en av distanserna som är med på SM-veckan och  

svensk bowlingmöjlighet att visa upp vår sport i riks-tv. Ofta ligger 3-manna SM i norra  

delarna av Sverige i samband med SM-vinterveckan och innebär höga resekostnader för  

lagen att resa till den tv-sända finalen och med nuvarande resebidrag innebär det att lag  

avstår att kvala i 3-manna DM vilket innebär mindre pengar till distrikten men även till  

förbundet.    

Med högre resebidrag samt eventuellt prispengar även i 3-manna SM förhoppningsvis  

intresset för 3-manna hos föreningarna att kvala.    

Förbundsstyrelsen avser lämna motionen till SM-gruppen med uppdrag att se över resebidragen till 3-

manna SM men även till Elit-SM. Vid ordförandekonferensen i februari 2023 ska gruppen redovisa 

sitt resultat och eventuella förändringar.   
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Motion 14 
 

 
 

Stockholm 2022-06-10 

 

 

Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2022 gällande 
 
Datum för fakturering av licenser 

 

Stockholms Bowlingförbunds styrelse ser att det är extremt problematiskt för föreningarna att 

faktura från SvBf för licenser kommer efter det att säsongen är slut, övergångsdatum är 

passerat samt i väldigt många fall inne på nästa bokslutsår 

 
 
Vi föreslår att faktura i stället skickas ut 1/12: 

 
 
Vi förstår att det kan ske vissa ändringar från 1/12 till det datum där fakturan kommer nu, men 

dessa ändringar får helt enkelt justeras på nästa år faktura. 

 
 
Stockholms Bowlingförbund yrkar att ändringen för fakturadatum enligt ovan genomförs om- 

gående och således börjar gälla från och med säsongen 2022/2023 

 

För Styrelsen i Stockholms Bowlingförbund 

Ian Robinson 

Ordförande 
 

 
 

 

 

 
Adress Telefon E-mail Postgiro Bankgiro Org. nr 
Uppköparvägen 1 08-98 34 45 kansliet@stbf.se 3040-3 678-0811 802000-4134 
120 44 Årsta      

 

  

mailto:kansliet@stbf.se
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Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.    

  

Licensdebiteringen till föreningarna sker under maj månad, fakturan ska vara betald   

senast 30 juni, då inbetalningarna från föreningarna ligger till grund för röstlängden till   

förbundsmötet i oktober.   

   

Licenserna som debiteras är för innevarande säsong och avläsning sker den 30 april.    

Att tillmötesgå motionärens förslag att licensfakturan ska skickas i december skulle   

innebära förändringar av förbundets stadgar samt till viss del innebära sämre likviditet   

under sommaren.    

   

Förbundsstyrelsen menar att föreningarna kan fakturera sina medlemmar under   

innevarande säsong innan säsongen är slut så att de är betalda innan säsongen är slut.   
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Motion 15 
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Yttrande från Södermanlands Bowlingförbund 
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Styrelsens yttrande 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen.    

  

Enligt Blå Boken § D 214 Matchtid, finns idag inget annat angivit än att inspelning skall   

genomföras på fem minuter (elitserien och allsvenskan 10 minuter). För hallar med   

mindre än åtta banor dubbleras inspelningstiden. All annan inspelning räknas som avsteg   

från Blå Boken och är ett brott mot regelverket.   

   

Att öka inspelningstiden från fem till tio minuter medför längre matchtider sett över hela   

dagen.  Redan idag ser vi att matchtiderna övergår de 100 minuter som avsatts och att   

förlänga ytterligare ger fel signaler.   

  

Vi ser även att hallägare begränsar tillgängliga matchtider och en ytterligare förlängning  

av dessa kan medföra svårigheter att få plats i hallen inom avsatt tid. Utöver detta finns   

det även en risk att klubbarna drabbas av en kostnadsökning då matchtiden förlängs.   

   

Tidssättnigen sker idag i ett äldre interface mot BITS som bara hanterar   

tiominutersintervaller och om denna förändring sker måste det till en omprogrammering   

av interfacet.    
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Valberedning 

 

Införa årsmötet 2022 föreslår Valberedningen följande: 

Ordförande   Jan Wiede - omval 

Ledamot    Mats Lunderquist - omval 

Ledamot    Sandra Granfeldt - omval 

Suppleant    Maria Eklöf - nyval Fatima Carlsson 

Lekmannarevisor  Joakim Ek 

Lekmannarevisor suppleant  Gunnar Elvin 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen arvoden blir oförändrat inför nästkommande år 

 

 

 

Fatima Carlsson ordförande I Västergötland 

En driven och aktiv kvinna med ett stort hjärta för bowlingen i allmänhet och para i synnerhet. 

Fatima är nyfiken, öppen, driven, strukturerad, engagerad och saklig. Fatima är närvarande, oavsett 

vad det gäller möte, planering, utförande ansvar eller stöttning. Fatima har lyft Västergötland och 

medsin drivkraft fått igång en otrolig verksamhet, både inom ungdom, senior och para. 
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CV 
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CV 

Namn: Mats Lunderquist 

Adress: Blåbärsgatan 17 

212 29 Malmö 

 

Telefon:  070 - 531 31 89 

E-post: mats@etcetera.se 

 

Privat 

Född 1961 i Malmö där jag bott hela mitt liv förutom en kort utflykt 1984–1991 då jag var 

bosatt i Osby i norra Skåne. Gift sedan 1986 med Christina som jag träffade 1978 i gymnasiet. 

Två barn födda 1987 och 1991. 

 

Sedan 1998 är jag formellt sett anställd som ekonomichef på Etcetera Marketing AB, men då vi är 

ett litet företag så hanterar jag även inköp, försäljning, kundservice, fastighetsskötsel med 

mera. Är totalt främmande för uttrycket ”det är inte mitt jobb”! 

Jag sköter även redovisningen i de andra företag som ägaren av Etcetera har som sysslar med 

lantbruk, skogsbruk och fastighetsuthyrning. 

 

Före nuvarande jobb var jag ekonomichef på Thysells Möbler i Anderslöv 1993–1997, ett mer än 

100 år gammalt familjeföretag där jag började 1991 som ekonomiassistent. Vid en 

omorganisation 1993 fick jag jobbet som ekonomichef då tjänsterna ekonomichef och 

ekonomiassistent slogs ihop till en tjänst. 

 

Smeknamnet ”Doc” fick jag efter ett par veckor i Kulladals BS där jag blev medlem 1977 och 

varit trogen sedan dess. Namnet kommer efter min pappa som på den tiden var något så 

ovanligt som socialdemokratisk kommunpolitiker och läkare, det har alltså ingenting med mitt 

eget yrkesliv att göra. 

 

Utöver bowlingen så gillar jag att fjällvandra på sommaren i Härjedalen eller åka till någon av 

Europas huvudstäder där vi gärna tillbringar mycket tid på lokala museer. 

 

Föreningsuppdrag utanför Kulladals BS 

Styrelseledamot Svenska Bowlingförbundet 2020 - Ordförande i Skånes Bowlingförbund 2017–

2020 Vice ordförande Skånes Bowlingförbund 2016–2017 

Ledamot av valberedningen i Skånes Bowlingförbund 2008–2016. Ledamot 

av valberedningen i Svenska Bowlingförbundet 2016–2018. 

Styrelseledamot i Elitserieföreningen Svensk Bowling 2008–2012. 

Ledamot av organisationskommittén för Junior-EM i bowling 2009 som huvudansvarig för 

funktionärerna. 

Tournament manager för NM för U23-spelare i bowling 2013. 

Huvudansvarig för arrangemangen Mixed-SM 2010, Elit-SM 2012, SM-slutspel för 8-mannalag 

2018. 

Tournament Staff Manager för Storm Lucky Larsen Masters 2017 och 2018. 

Styrelseledamot i Baltiska Bowlingklubbars förening 2005 - 2014. 

Ledamot av valberedningen i Malmö Bowlingklubbars Förening ett antal år. Revisor i 

bowlingklubben Scandinavia BC i många år.

mailto:mats@etcetera.se


 

 

 

Föreningsuppdrag inom Kulladals BS 

Kassör i Kulladals BS 2006– (pågående uppdrag) Ordförande i Kulladals BS 1996–2005 

Styrelseledamot i Kulladals BS 1982–1984 Revisor i Kulladals BS 1992–1996 

Statistikförare i Kulladals BS 1990–2004 

Ansvarig för lotterier och bingo i Kulladals BS 2004 – (pågående 

uppdrag) Ledamot av valberedning i Kulladals BS 1991–1996 

Ansvarig för sportlovsbowlingen (skolungdomar) i Kulladals BS 2003–2018 

Huvudansvarig för de deltävlingar i Super Six Bowling Tour som Kulladals BS 

arrangerade årligen 2007–2011. 

Aktiv spelare i Kulladals BS 1977– (fortfarande aktiv) med för närvarande 708 matcher i 

representationslaget och 392 matcher i reservlagen. 

Kassör i Kulladals BS stödförening i mer än 10 år (pågående uppdrag). 

  



 

 

 

 

 

CV 

Namn: Sandra Granfeldt 

Mobil: 0735-10 48 10 

Adress: Pilefeltsgatan 45, 302 67 Halmstad 

Mailadress: sandra.granfeldt@hotmail.com 
 

 

Bakgrund 

Jag är född 1993 på västkusten i Halmstad. Mitt första besök i en bowlinghall skedde vid 6-års åldern 

då pappa började spela i sina ungdomsår. Först 2004 började jag spela i BK Hallandia där jag 

fortfarande är aktiv, både som spelare och i styrelsen. Under uppväxten delade jag bowlingintresset 

med fotboll och la först fotbollsskorna på hyllan när jag var 19 år. 

 
På gymnasiet läste jag Samhäll/Ekonomi och tog studenten 2012. Samma år på hösten började jag 

arbeta som redovisningsassistent på PwC i Halmstad. Efter tre år påbörjade jag 

Civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad där jag tog examen juni 2019. 

 
Under somrarna 2017, 2018 och 2019 har jag arbetat som skattehandläggare på Skatteverket med 

arbetsuppgifter som att granska privata deklarationer. Våren 2020 påbörjade jag mitt nuvarande 

jobb som redovisningskonsult på Baker Tilly som är en redovisning- och revisionsbyrå i Halmstad. 

Mitt arbete består av att sköta våra kunders löpande bokföring, lönehantering, bokslut, 

årsredovisningar mm. 

 

Uppdrag inom föreningen: 

Kassör, 2013-2015, 2019- (pågående uppdrag) 

UK, 2018-2020 

Slutsifferansvarig 2017- (pågående uppdrag) Reseansvarig, 2016- (pågående uppdrag) 

Ansvarig för vår förening på Tall Ship Race som anordnades i Halmstad 2017, ett uppdrag som 

innebar schemaläggning för våra funktionärer under ett fyra dagars evenemang 

 

Uppdrag utanför föreningen: 

Sekreterare i Falkenbergs Bowlingallians, 2018- (pågående uppdrag) Valberedning i Svenska 

Bowlingförbundet, 2019-2020 

Styrelseledamot i Svenska Bowlingförbundet, 2020- (pågående uppdrag) 

Föreläst om min hörselnedsättning för olika målgrupper hos Comfort Audio (numera Phonak), första 

gången 2012 

 
Meriter inom bowlingen: 

Hallands bästa dambowlare, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

3-manna SM-guld 2017 

Flertal DM-medaljer i olika klasser 

mailto:sandra.granfeldt@hotmail.com


 

 

 

 

 

Fatima 

Carlsson 

720605-50** 

 

 

 
Jag är en kvinna mitt i livet med 3 vuxna barn, sambo, två 

katter och en hund på deltid. Bowlingen är mitt liv på och 

utanför banorna. Jag har spelat och varit engagerad inom 

sporten sedan slutet av 80-talet. Suttit som sekreterare i 

Ten Bf och varit UK i Team Trollhättan. Min fd. man och jag 

var delägare i 3 olika bowlinghallar i Göteborg. Sedan 3 år 

tillbaka är jag ordförande i Västergötlands Bowlingförbund. 

Jag brinner för sporten och vill försöka nå tillbaka till 

bowlingens era då många fler bowlade på olika nivåer. 

 

Arbetslivserfarenhet 
 

1991- nuvarande 

 
Undersköterska/natt Västra Götalandsregionen. 

 Jag arbetar natt på sjukhus och har så gjort i väldigt många år. 

  
1995-1997 

 
Sekreterare TEN Bf. 

 Arbetade som sekreterare i TEN Bf. En stor ungdomsförening i Göteborg. 

  
2006-2007 

 
Sekreterare i BRF Lillbacka. 

 Arbetade som sekreterare i vår bostadsrättsförening i 2 år. 

 
2007-2009 

 Ordförande i HSB Lillbacka. 

 Arbetade som ordförande i vår bostadsrättsförening i 3 år. 

 
2015-2020 

 UK i Team Trollhättan och sekreterare inom bowlingalliansen i Trollhättans bowlinghall. 

 
2018-2020 

 Huvudhandledare för undersköterskestudenter på Sahlgrenska Sjukhuset. 

 
2019- nuvarande 

 Ordförande i Västergötlands Bowlingförbund. 

 

Utbildning 

  

Kompetenser 

  

Intressen 

  

Kontakt 

Naturvetenskapligt 

gymnasium 3 år 

• Kunnig 

• Intresserad 

Bowling har givit mig allt 

i livet. 

Furulundsvägen 15 

46144, Trollhättan 

Undersköterske utbildning 

2 år 

• Humor 

• Lyhörd 

• Stort intresse 

 0763-202008 

Fatima.carlsson@swebowl.se 

Fatima.carlsson@vgregion.se 

YH utbildning 1 år inom 

akutsjukvård 

Ledarskapsutbildningar. 

• Bra på att delegera.   

mailto:Fatima.carlsson@swebowl.se
mailto:Fatima.carlsson@vgregion.se


 

 

 

 

  

Förslag till budget 
2022/2023 

Budget Utfall Budget 

 2021-2022 2021-2022 2022-2023 

Intäkter (ej i Not)    

Licenser 3 205 000 6 262 471 3 262 000 

Medlemsavgifter 810 000 813 500 800 000 

Anmälningsavgifter 357 600 256 695 306 000 

Intäkter 4 372 600 7 332 666 4 368 000 
 

   
 

   
Not 2 Tävlingsintäkter    

Allsvenska serien 120 769 106 250 1 960 000 

SM-tävlingar 987 000 931 613 1 004 550 

Elittour/övriga tävlingar 330 000 104 263 299 000 

Tävlingsintäkter 1 437 769 1 142 126 3 263 550 
 

   
 

   
Not 3 Erhållna bidrag    

RF-verksamhetsstöd 7 090 000 8 220 344 9 350 000 

RF-elitstöd 850 000 810 000 735 000 

Övriga bidrag 170 000 100 000 170 000 

Erhållna bidrag 8 110 000 9 130 344 10 255 000 
 

   
 

   
Not 4 Övriga intäkter    

Försäljning 10 000 107 618 85 000 

Sponsring 135 000 191 950 150 000 

Övriga intäkter 15 000 61 025 5 000 

Återstartstöd 0 2 592 431 0 

Administrativa avgifter 0 -272 0 

Övriga intäkter 160 000 2 952 752 240 000 
 

   
 

   
Summa intäkter 14 080 369 20 557 888 18 126 550 

 

 

 

  

  



 

 

 

Not 5 Föreningens 
kostnader 

   

Allsvenska Serien -742 269 -712 403 -769 500 

Central administration -300 000 -327 897 -325 000 

Demokratikostnader -200 000 -290 345 -260 000 

Elitverksamheten -2 782 817 -2 289 688 -1 702 342 

IT kostnader -825 000 -1 021 382 -950 000 

Kanslifunktion -520 000 -547 364 -520 000 

SM-tävlingar -796 800 -946 525 -872 000 

Utbildningsverksamheten -223 000 -139 999 -166 000 

Parabowling - övdrigt -200 000 -17 507 -132 000 

Övriga tävlingar -355 102 -49 204 -328 950 

Projekt -450 000 -199 587 -450 000 

Övriga kostnader -498 500 -610 767 -703 500 

Lokalkostnad -380 000 -322 632 -250 000 

Hyra IT-arbetsplats -75 000 -93 075 -75 000 

Avskrivningar -35 000 0 0 

Lämnade bidrag -350 000 -296 831 -350 000 

Ledarstipendier 0 -5 000 0 

Resekostnader -1 668 100 -2 034 358 -2 819 440 

Återstarttöd 0 -2 595 623  

Personalkostnader -6 479 358 -7 154 968 -7 430 025 

Föreningens kostnader -16 880 946 -19 655 154 -18 103 757 

 
   

 
   

 
   

Verksamhetsresultat -2 800 577 902 733 22 793 

Resultat från koncernföretag 58 992 0 0 

Ränkteintäkter 0 0 0 

Resultat vid försäljning av 
andelar i koncernföretag 

 -64 700  

    

Räntekostnader 0 -2 674 0 

Resultat före skatt -2 741 585 835 360 22 793 
 


