
 P R O T O K O L L 

 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte på Quality Hotel Konserthuset, 

Malmö, 2013-09-29 

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2013 års förbundsmöte och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 1 

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 

Förrättades upprop av distriktsombud, varvid följande ombud befanns vara närvarande: 

 

Bohuslän/Dals BF 1 röster Reino Jansson 

   

Dalarnas BF 3 röster Hans Larsson 

   

Gotlands BF 1 röst Göran Fransson 

 

Gästriklands BF 2 röster Ingemar Nymark  

  Erik Magnusson 

   

Göteborgs BF 4 röster Lena Johansson 

  Thord Lagercrantz 

  Lars-Göran Holmgren 

  Anne-Marie Bjunert 

     

Hallands BF 3 röster Irene Henriksson 

   

Hälsinglands BF 2 röster Berra Hillström 

  Kerstin Eek 

 

Medelpads BF 0 röst ej närvarande 

 

Norrbottens BF 2 röster Carl Wikhede 

 

Närkes BF 2 röster Tommy Hultgren 

  Henrik Axelsson 

 

Skånes BF 6 röster Lennarth Nordsten 

  Annette Petersson 

                    Ing-Marie Billgren 

  Pia Elfström 

  Sara Carsbrant 

  Stefan Linderoth 

 

Smålands/Blekinge BF 6 röster Jan Wiede 

  Maire Wiede 

  Bert Hagman 

  Johan Lantz 

  Olle Assarsson 

 

Stockholms BF 6 röster Annika Kilander 

  Agneta Lundgren 

      

Södermanlands BF 3 röster Anders Eriksson 
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Upplands BF 2 röster Monica Holmström 

  Bertil Pettersson 

    

Värmlands BF 3 röster Jan Andersson (delvis) 

  Peter Nenzén (delvis)  

     

Västerbottens BF 2 röster Kai Pärnänen 

  Astrid Waller 

 

Västergötlands BF 6 röster Elinor Schött 

  Karola Bergsten 

      

Västmanlands BF 4 röster Anders Ericsson 

  Stig-Erik Steen 

   

Ångermanlands BF 1 röst Lars-Göran Tängman 

 

Östergötlands BF 4 röster Leif Hillgren 

  Susanne Spetz 

   

Asfaltkägelsektionen 0 röst ej närvarande  

 

   

Beslutades 

 att godkänna röstlängden liksom inregistrerade fullmakter, röstlängden för förbundsmötet upptar 

63 röster då Medelpad och Asfaltkägelsektion inte är närvarande. 

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrott nr 6 2013 

 - på SvBF:s hemsida 5 augusti  2013 

 - genom kallelse via e-post den 5 augusti 2013 till samtliga SDF 

  

Årsmöteshandlingarna var utsända från förbundskansliet vecka 37 i september. 

 

Fastställdes att förbundsmötet blivit behörigen utlyst. 

 

§ 3 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 

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

förbundskansliet som sekreterare. 

 

Beslutades 

 i enlighet med valberedningens förslag 

 

§ 4 

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

Mötet föreslog Irene Henriksson, Halland och Bertil Pettersson, Uppland att dels justera mötesprotokollet 

tillsammans med mötesordförande dels fungera som rösträknare. 

 

Beslutades 

 i enlighet med mötets förslag  

 

§ 5 

Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2012/13 

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

Maria Petersson, PWC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012/2013. 
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Beslutades 

 att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse efter tillägg av anmälda redaktionella 

justeringar och att därmed lägga den till handlingarna. 

 att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

§ 6 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen föredrog resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2012/2013 

 

Joakim Ek påtalade en korrigering på sidan 15 under not 10, beloppet anfört på jubileumet är felaktigt, 

och de -133.983 ska överföras till marknadskommittén, ingen förändring i summeringen. 

 

Beslutades 

 att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning efter nämnd ändring 

 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

 att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013. 

 

§ 8 

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

Förbundsstyrelsen hade föreslagit att årets överskott på kr. 305.768 balanseras i ny räkning. 

 

Beslutades 

 att disponera överskottet enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

§ 9 

Fastställande av officiella organ 

Förbundsstyrelsen föreslog tidningen Svensk Idrott och Svenska Bowlingförbundets hemsida 

www.swebowl.se som förbundets officiella organ. 

 

Beslutades 

 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  

 

§ 10 

 

Av förbundsstyrelsen väckta förslag 

 

10.1 Förslag till Röstetalsändring samt stadgeändring § A 15 – röstlängd, rösträtt  

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

 

Lars-Göran Holmgren, Göteborgs BF tycker att förslaget är bra och att det speglar nutiden, men undrar hur 

man ska tolka skrivningen i § A 16 punkt 5. 

 

Sonja Jäine förbundsstyrelsen tolkar att det är ett (1) ombud som menas i § A 16. 

 

Christer Jonsson, mötesordföranden har en fråga till skrivningen i § A 15 punkt 3, omformulering behövs 

av skrivningen. 

 

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen ber om årsmötets förtroende att förtydliga skrivningarna så att det framgår 

att mandaten ska fördelas så att  

- först erhåller varje SDF ett mandat 

- därefter erhåller SDF mandat i enlighet med den föreslagna beräkningsmodellen 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens reviderade förslag till stadgeändring 

 att ge förbundsstyrelsen uppdraget att förtydliga skrivningen i § A 16 punkt 5  
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10.2  Förslag stadgeändring § A 22 – valberedning – sammansättning  

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkade på bifall till förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring, och 

föreslår att stadgeändringen ska träda i kraft omgående. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborg trodde att man var låst av RF:s stadgar och därför inte kunde göra denna 

ändring. 

 

Christer Jonsson informerade Thord Lagercrantz om att detta icke var fallet. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring 

 

 

10.3 Förslag till att koppla avgiftsnivåer till konsumentprisindex (KPI)  

Joakim Ek förbundsstyrelsen föredrog förslaget och förklarade att man vill koppla avgifterna till KPI för att 

få en jämnare reglering av avgifterna. Joakim Ek yrkade bifall till styrelsens förslag. 

 

Lars-Göran Holmgren, Göteborgs BF menar att detta inte är ett bra förslag, KPI har inte mycket att göra 

med våra avgifter, och att över huvudtaget indexreglera ger bara en höjning som kanske inte behövs. Lars-

Göran Holmgren, Göteborgs BF menar att årsmötet ska bestämma avgifterna och yrkar på avslag till 

styrelsens förslag. 

 

Carl Wikhede, Norrbotten är överens med Göteborg och bifaller Göteborgs BF avslagsyrkande. 

 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF är också överens med Göteborgs BF, och menar fortsatt att det är årsmötet 

som ska bestämma avgifter och yrkar bifall till Göteborgs BF avslagsyrkande. 

 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen förklarar varför man valt KPI och yrkar fortsatt bifall till förbundsstyrelsens 

förslag. 

 

Votering begärd. 

 

Beslutades 

 att avslå förbundsstyrelsen förslag till att koppla konsumentprisindex till förbundets avgifter. 

 

  

§ 11 

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

förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Lunds Handikappidrottsförening – Fri höjd upp till monitorer vid ansatsbanan 

Peter Lagerroos, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande.  

 

 

11.2 Närkes BF – Banbehandling i samband med seriematcher 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen men påtalar att detta måste ske i samråd med SBHF. 

 

Beslutades 

 att bifalla motionen 

 

11.3 Hälsinglands BF – Översyn gällande regler för ledande personer inom SDF 

Annelie Elnerud, förbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen. 

 

Berra Hillström, Hälsingland BF är tacksam för styrelsens förslag och ser fram emot översynen. 

 

Lennarth Nordsten, Skånes BF vill göra ett medskick om att vi ska vara försiktiga med att få in hallägare i 

ledande positioner i våra styrelser.  



 

 5 

 

Beslutades 

 att bifalla motionen till att en översyns ska göras. 

 

 

11.4 Hälsinglands BF – Kvalmatcher hemma - borta 

Peter Lagerroos, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.  

 

Berra Hillström, Hälsinglands BF yrkar bifall till motionen. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande 

 

Carl Wikhede, Norrbottens BF, yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

 

11.5 Småland Blekinge BF – Nytt seriesystem behandlas med motion 12 och 13 

Jahn Radgren, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna, och hänvisar till pågående utredning. 

 

Jan Wiede, Smålands/Blekinge BF är nöjda med serieutredningens förslag och drar tillbaka sin motion. 

Annika Kilander, Stockholms BF yrkar bifall till motion 12 och drar tillbaka motion nr 13.  

 

Lennarth Nordsten, Skånes BF alla var nöjda med förslaget och ser fram emot ett färdig förslag på 

ordförandekonferensen, har ett tilläggsyrkande om att styrelsen får mandat till att efter 

ordförandekonferensen 2014 fatta beslut i enlighet med det vid SDF-konferensen i september 2013 

presenterande förslaget. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF yrkar på att det ska vara en majoritet som är överens om presenterat 

förslag. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på motionerna 5, 12 och 13 

 att bifalla Skåne BF:s tilläggsyrkande  

 

 

11.6 Småland Blekinge BF – Nya farmarlagsregeln  Motionerna 6, 7 och 8 behandlades tillsammans  

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.  

 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande, men har ett tilläggsyrkande att 

kvalen undantags från den nya regeln, och att man till ordförandekonferensen ser över konsekvenserna av 

den nya regeln. 

 

Olle Assarsson, Småland/Blekinge BF förstår fördelarna men för en liten förening är det väldigt olyckligt, 

kan också få en konsekvens att hur serieomgångarna ligger får en avgörande roll. Man spelar inte på lika 

villkor med denna regel. Yrkar bifall till motion nr 6. 

 

Jan Wiede, Småland/Blekinge BF F-lag väcker känslor, deras årsmöte var helt eniga i denna fråga. Menar 

att det som står i inbjudan till serien inte stämmer men det som sedan genomförts, inte heller skrivningen i 

Blå Boken stämmer överens med inbjudan och yrkar bifall till motion nr 6. 

 

Bertil Pettersson, Upplands BF menar att detta inte stämmer med det som diskuterades på 

ordförandekonferensens och yrkar därför bifall till motion nr 8 och yrkar dessutom bifall till Kai Pärnänens 

tilläggsyrkanden. 

 

Lennarth Nordsten, Skåne yrkar avslag på motionerna. Skånes BF ha redan genomfört en förändring som 

är helt i enlighet med styrelsens förslag.  

 

Lena Johansson, Göteborgs BF ser en otydlighet i hur man tar beslut, tydliga beslutsunderlag behövs innan 

beslut kan fattas, och uppmanar församlingen att inte tiga nästa gång, då tiga kan betyda samtycka. 
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Kai Pärnänen, Västerbottens BF menar att denna regel kan få avgörande betydelse vid kval och fasthåller 

bifall till sina tilläggsyrkanden. 

 

Peter Nenzén, seriekommittén förtydligar hur F-lagsregeln tolkas. Det är inte fyra spelare som avses under 

en omgång, utan en spelare per match. Förordar inte en förändring under pågående säsong. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF andemeningen med förslaget var att reserven skulle kunna användas i F-

laget. Göteborg yrkar bifall till Kai Pärnänens tilläggsyrkande. 

 

Jan Wiede, Smålands/Blekinge BF menar fortfarande att det är fler spelare i en omgång, yrkar fortfarande 

bifall till motion nr 6 och eventuellt bifall till Kai Pärnänens tilläggsyrkande. 

 

Sara Carsbrant, Skånes BF menar att  det inte ens är möjligt att dubblera speciellt ofta, så förslaget 

kommer förmodligen inte kunna användas i särskilt många omgångar. 

 

Ulf Sjöblom meddelar att man ännu inte har ett underlag för förändring, då man endast spelat två 

omgångar. 

 

Christer Jonsson förklarade förslagsordningen, först behandlas motionerna och därefter tilläggsrykanden. 

 

Votering begärd avseende förbundsstyrelsen avslagsyrkande till motionerna. 

 

Kai Pärnänens två tilläggsyrkanden behandlades. 

 

Avseende tilläggsyrkandet att den nya regeln inte ska gälla i kvalen 

Votering begärd 

Rösträkning begärd 

34 röster för förslaget 

28 emot förslaget 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 att bifalla Kai Pärnänens tilläggsyrkande till att nya reglerna inte ska gälla vid kval 

 att bifalla Kai Pärnänens förslag om översyn av konsekvenserna av regeländringen presenteras vid 

ordförandekonferensen 2014 

 

Mötet ajournerades för utdelning av Magnus Medalj 2013 som tilldelades Christer Jonsson, Järfälla. 

 

Röstlängd korrigerades efter lunch till 61 röster (Gästrikland åkt hem, och byte av ombud för Värmland) 

 

11.7 Dalarnas BF – nya farmarlagsregeln Motionerna 6, 7 och 8 behandlades samtidigt  

Se beslut under motion nr 6. 

 

11.8 Upplands BF – Nya farmarlagsregeln  Motionerna 6, 7 och 8 behandlades samtidigt  

Se beslut under motion nr 6. 

 

11.9 Västerbottens BF – Coach, den tionde spelaren 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen 

 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF menar detta helt i linje med vad man arbetar med, och yrkar bifall till 

motionen.  

 

Beslutades 

 att bifalla motionen        

 

 

11.10  Västerbottens BF – Utjämning av matchavgift 

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen och detta i enlighet med SBHFs 

rekommendationer. 
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Kai Pärnänen, Västerbottens BF motionen säger inte att man ska genomföra en förändring, utan att det ska 

utvärderas.  Menar att ändringen av införandet av att hemmalaget betalar sin matcher skulle utvärderas, 

vilket inte gjorts.  

 

Sonja Jäine, förbundsstyrelsen förordar bifall till den första attsatsen, men avslag till den andra att satsen 

 

Kai Pärnänen, Västerbotten yrkar bifall till förbundsstyrelsens nya förslag. 

 

Beslutades 

 att bifalla första attsatsen att nuvarande system ska utvärderas 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande avseende andra attsatsen i motionen avseende 

undersöka möjlighet för ett gemensamt pris på banhyror inom samma serie. 

 

11.11 Stockholms BF – Samarbetsavtal med förening utökas 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen då ändringen är komplex och väldigt kostbar. 

 

Annika Kilander, Stockholms BF tycker att det är orättvist mot föreningar som har både damer och herrar. 

Vill ha den faktiska kostnaden för vad det kostar, kan man låta föreningarna ta fullt ansvar för 

spelbarheten och yrkar bifall till motionen. 

 

Joakim Ek meddelar att det går att genomföra, men alternativet är att ta bort spelbarheten helt och yrkar 

fortsatt avslag på motionen. 

 

Thord Lagercrantz, Göteborgs BF yrkar bifall till motionen då de har en förening som har samma problem, 

och menar att det blir lite orättvist med damavtalen. 

 

Lennarth Nordsten, Skånes BF hade tänkt att yrka bifall till motionen, men ändrade sig när de fick höra 

kostnaden i förhållande till hur många klubbar det berör.  

 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen meddelar förbehåll för att om motionen går igenom, så kan man riskera att 

spelbarheten tas bort helt. 

 

Annika Kilander, Stockholms BF tycker det är diskriminerande och yrkar bifall till motionen. 

 

Votering begärd 

Rösträkning begärd 

31röster för styrelsens avslagsyrkande 

30 röster för bifall till motionen 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

11.12 Stockholms BF – Ändringar i seriesystemet avseende upp och nerflyttningar 

Behandlades under motion nr 5 

 

11.13 Stockholms BF – Nytt seriesystem  

Behandlades under motion nr 5 

 

11.14 Södermanlands BF – Snabblicensiering av licens 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad utifrån motiveringen om att 

förbundskansliet får i uppdrag att försöka genomföra detta under säsongen 2013/2014. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens svar på motionen 

 

11.15 Ångemanlands BF – Förändring i övergångsregler för ungdomar 

Joakim Ek, förbundsstyrelsen yrkar avslag till motionen. 

 

Lars-Göran Tängman, Ångermanlands BF frågar varför vi diskriminerar folk som flyttar, och yrkar bifall till 

motionen och har ett tilläggsyrkande om att ta bort 6-månaders regeln för alla och inte bara för ungdomar. 
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Votering begärd 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

 

§ 12 

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Joakim Ek föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2013/14. 

 

Beslutades 

 att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2013/2014 

 

 

§ 13 

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

ordinarie förbundsmöte 

Valberedningens Lars-Göran Tängman föreslog omval av Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande.  

 

Beslutades 

 att välja Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande fram till förbundsmötet 2014, beslutet var 

enhälligt. 

 

§ 14 

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

Valberedningen föreslog omval av Joakim Ek, Västerås och Pär Svensson, Göteborg och nyval av Eva 

Häggqvist, Umeå. 

 

Beslutades 

 att välja Joakim Ek, Västerås, Pär Svensson Göteborg och  Eva Häggqvist Umeå till ledamöter för en 

tid av 2 år 

 

 

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

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

 

Beslutades 

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

 

§ 15 

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

tiden till nästkommande förbundsmöte 

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

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

revisorssuppleanter. 

Beslutades 

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

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

tid av ett år. 

 

§ 16 

Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 

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

 

Beslutades 

 i enlighet med förslaget 

 

§ 17 

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

förbundsmöte 
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Mötet föreslog omval av Lars-Göran Tängman, Ångermanland och Lena Johansson, Göteborg och Kai 

Hänninen, Stockholm. Till suppleanter i valberedningen föreslogs Rasmus Grönlund, Göteborg och 

Charlotte Persson, Skåne 

 

Förslag till ordförande föreslogs Lars-Göran Tängman, Ångermanlands BF 

 

Beslutades 

 att välja Lars-Göran Tängman, Ångermanland, Lena Johansson, Göteborg och Kai Hänninen, 

Stockholm till ledamöter i valberedningen. 

 att välja Lars-Göran Tängman till ordförande i valberedningen 

 att välja Rasmus Grönlund, Göteborg och Charlotte Persson, Skåne till suppleanter i valberedningen 

 

 

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

förbundet, och därefter förklarades årsmötet för avslutat. 

 

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

 

Sonja Jäine avtackades för sina 12 år som ledamot av Svenska Bowlingförbundets styrelse. 

 

 

 

Vid protokollet      

 

Lena Sulkanen   

 

 

Justerat via epost av Christer Jonsson, Irene Henriksson och Bertil Pettersson 

 


