
 P R O T O K O L L 

 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte den 1 oktober 2017 på Hotell 

Scandic Alvik, Stockholm 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2017 års förbundsmöte och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 1 

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 

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

 

Bohuslän Dals BF 2 röster Raymond Hansson 

  Ursula Spattman 

   

Dalarnas BF 3 röster Anders Hermansson 

   

Gotlands BF 2 röster Birgitta Siltberg 

 

Göteborgs BF 4 röster Pär Svensson 

  Peter Roos 

  Jeanette Johansson 

      

Hallands BF  3 röster Fredrik Abrahamsson 

      

Hälsinglands BF 2 röster Mikael Hedström 

                                                                                              Per-Ove Jonsson 

     

Norrbottens BF 2 röster Staffan Bergdahl 

 

Närkes BF 2 röster Tommy Hultgren 

 

Skånes BF 8 röster Mats Lunderquist 

  Annette Petersson 

  Pia Elfström 

  Josefin Nilsson 

   

Småland Blekinge BF 7 röster Michael Unger 

  Maire Wiede 

  Andreas Johansson 

  Bert Hagman 

     

Stockholms BF 8 röster Joakim Hübbe 

  Helena Ericson 

  Rolf Lindberg 

      

Södermanlands BF 3 röster Mats Sjöberg 

  Simona Bergström 

   

Upplands BF 3 röster Bertil Pettersson 

     

Värmlands BF 3 röster Jeanette Larsson  

    

Västerbottens BF 2 röster Jan Nyman 

  Thomas Ramsell 

 

 

 



 

 2 

Västergötlands BF 7 röster Stig-Åke Andersson 

  Ingalill Westerlund 

      

Västmanlands BF 3 röster Anders Ericsson 

  Joakim Ek 

   

Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 

  Jan-Erik Falkhäll   

   

Gästriklands BF, Medelpads BF och Ångermanlands BF var inte representerade. 

 

Beslutades 

▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 67 röster  

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser 16 juni 2017 

 - på SvBF:s hemsida 22 juni 2017 

 - genom kallelse via e-post den 26 juli 2017 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 Pia Elfström, Skåne och Anders Hermansson, Dalarna att dels justera mötesprotokollet 

tillsammans med mötesordförande, samt fungera som rösträknare. 

 

Beslutades 

▪ i enlighet med mötets förslag  

 

§ 5 

Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för 2016/2017 

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

 

Beslutades 

▪ att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna. 

 

§ 6 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultaten för verksamhetsåret 2016/2017 föredrogs av Ulf Sjöblom.  

 

Johan Rönnkvist, PWC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017. 

 

Beslutades 

▪ att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning  

▪ att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

 

 

 



 

 3 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

▪ att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. Beslutet var enhälligt. 

 

 

§ 8 

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

Förbundsstyrelsen föreslår att årets underskott på kr -139.261 balanseras i ny räkning. 

 

Beslutades 

▪ att disponera underskottet enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

 

§ 9 

Fastställande av officiella organ 

Förbundsstyrelsen föreslog Svensk Idrotts kungörelsesida och Svenska Bowlingförbundets hemsida 

www.swebowl.se som förbundets officiella organ. 

 

Beslutades 

▪ i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  

 

§ 10 

 

Av förbundsstyrelsen väckta förslag 

 

10.1 Förslag till stadgeändringar § A17, A30, 32 och 33 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens stadgeändringar. 

I förslaget § A 30 lämnade Lena Sulkanen in ett tilläggsyrkande på att skrivningen avseende fördelningen 

ska vara minst 40% av vardera könet.  

Michael Unger, Småland Blekinge BF vad konsekvenserna kan bli om målet om könsfördelning inte 

uppfylls. Ulf Sjöblom meddelade att man inte vet konsekvenserna ännu, men att förslaget kommer till nu 

för att vi ska hinna uppnå målet om könsfördelning i organisationen innan 2021 då det enligt 

Riksidrottsförbundets beslut träder i kraft. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreslagna stadgeändringar med korrigering 

avseende § A 30. Samtliga ändringar togs enhälligt. 

 

10.2 Förslag till framtida fördelning av SDF-bidraget 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen föredrog styrelsens förslag och förtydligade styrelsens mening med förslaget.  

Detaljförslagen kommer att diskuteras och fastställas på ordförandekonferensen i februari varje år, och det 

ska finnas långsiktighet och ge distrikten möjlighet till projekt som gäller över längre tid. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 

10.3 Förslag och slutrapport i regionsfrågan 

Jan Wiede, förbundsstyrelsen yrkade bifall till styrelsens slutrapport och förslag till oförändrad 

distriktsorganisation. 

 

Beslutades 

▪ att godkänna förbundsstyrelsens slutrapport 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens förslag till oförändrad organisation 

 

 

10.4 Förslag till ny seriestruktur för nationella dam 

Christer Jonsson, mötesordförande föreslog att vi först tar strukturen för förslaget och sedan 

övergångsförslaget. 
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Peter Lagerroos, seriekommittén föredrog förslaget till ny struktur för damserien och Ulf Sjöblom, 

förbundsstyrelsen yrkade bifall till förslaget. Ett tilläggsyrkande avseende kvalet till elitserien presenterades 

av Peter Lagerroos, seriekommittén. I Cup 1 byter E 6 och E 7 plats.  

 

Mats Lunderquist, Skånes BF tycker att fyra (4) lag till slutspel är mycket, vill också se en kostnadskalkyl på 

kostnaderna i de lägre divisionerna, och att det normalt blir dyrare vid sammandrag. Yrkar på en 

återremittering av förslaget, och att förslaget avseende avtalen i motion 6 presenteras samtidigt.  

 

Pär Svensson, Göteborg yrkar bifall på att det ska vara tre (3) lag som går till slutspel och inte fyra (4).  

 

Jeanette Larsson, Värmland har varit med i arbetsgruppen och hon menar att vi måste göra något nu, vi 

har inte tid att vänta. Jeanette Larsson yrkar bifall till styrelsens förslag.  

 

Mötet ajournerades kort så att styrelsen kunde diskutera den nya situationen. 

 

Ulf Sjöblom, yrkar fortsatt bifall till förslaget då vi inte vill vänta till nästa årsmöte. Resekostnaden kan ses 

över, men det är väldigt olika och svårt att säga om det blir för dyrt eller inte. Motiveringen till fyra lag till 

slutspel är för att kunna behålla samma struktur på slutspelet för både herrar och damer.  

 

Peter Lagerroos, seriekommittén föredrog övergångsreglerna för styrelsens förslag. 

 

Michael Unger, Smålands Blekinge BF föreslår förändring i kvalet till elitserien så att plats 6-9 får kvala och 

6-10 i allsvenskan. 

 

Peter Lagerroos, seriekommittén menar att det går att genomföra Småland Blekinge BF:s förslaget under 2 

helger. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla styrelsens förslag att det ska vara fyra lag i damernas slutspel med siffrorna 36 mot 28 

▪ att bifalla styrelsens förslag till ny serieindelning för damernas nationella serie 

▪ att bifalla styrelsens förslag till övergångsregler för kval till damernas nationella serie från säsongen 

2018-2019. 

 

§ 11 

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

från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Dalarnas BF – Norrlandsgränsen återinförs 

Jan Wiede, förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

11.2   Västerbottens BF – Slopande av administrativ avgift för B-licens 

Lena Sulkanen, förbundskansliet förklarade att det motionären skrivit var felaktig information, och detta har 

meddelats motionären. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande och att motionen anses besvarad 

 

 

11.3 Stockholms BF – Datum för laganmälan 

Ulf Johansson, förbundsstyrelsen är överens med motionären och yrkar bifall till motionen. 

Michael Unger, undrade om det ska vara minst eller max. Ulf Johansson förtydligade att det ska vara minst. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla motionen 

 

 

11.4 Småland Blekinge BF - Spelprotokoll 
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Ulf Johansson, förbundsstyrelsen är överens med motionären i att hemmalaget alltid ska ha ansvar för 

spelprotokoll, även vid sammandrag och yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla motionen 

 

 

11.5 Småland Blekinge BF – Kortare seriesäsong för lägre divisioner 

Ulf Johansson, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen, då man inte vill bli låst av ett årsmötesbeslut. 

Michael Unger, Småland Blekinge BF ser gärna att detta ses över. 

Joakim Ek, Västmanlands BF yrkar på en återremiss, att utreda frågan och se hur det verkligen ser ut, varför 

kan man inte spela seriespel i december istället för september åtminstone i lägre serier.   

 

Beslutades 

▪ att bifalla Joakim Eks förslag till återremiss av frågan 

 

 

11.6 IFK Göteborg – Dambowlingen  

Pär Svensson, Göteborgs BF gör ett tilläggsyrkande att man ska se över samtliga spelaravtal. 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen och meddelar att man kommer se över 

avtalsbiten under hösten. 

Pär Svensson, Göteborgs BF förtydligar att de önskar att man ser över även föreningsavtalen. 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen, och avslag på yrkandet om att se över alla 

avtal. 

Mats Lunderquist, Skånes yrkar bifall till Pär Svenssons yrkande om att alla avtal ska ses över. 

Joakim Hübbe, Stockholms BF yrkar bifall till Pär Svensson yrkande om att alla avtal ska ses över. 

 

Beslutades 

- att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande på motionen och att se över avtalen   

- att bifalla Pär Svensson tilläggsyrkande på att alla former av avtal ska ses över  

 

§ 12 

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Ulf Sjöblom föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2017/18.  

Förtydligade varför licensintäkten går ner fast vi ökar, det är för att B-licenserna ökat mest, och lite 

förtydligande omkring intäkterna för marknad. På kostnadssidan är mästerskap i år en dyr post då det är 

gemensamt VM (vart 4:e år). Vi väntar också på besked omkring bidrag vi har sökt via Riksidrottsförbundet. 

Joakim Hübbe, Stockholms BF undrar över vad de 300 000 i minskade IT-kostnader avser.  

Lena Sulkanen, förbundskansliet besvarade frågan med att det är konsultkostnader som är lägre. Ulf 

Sjöblom meddelade också att vi snart ska påbörja BITS 2.0 och då kommer medel att behövas till det 

projektet. 

Jeanette Johansson, Göteborgs BF undrar vad demokratikostnader är för något. 

Ulf Sjöblom meddelade att det är kostnaderna för årsmötet och ordförandekonferensen som ligger i det. 

Pär Svensson, Göteborgs BF saknar kostnader för marknadsaktiviteter. 

Ulf Sjöblom meddelade att marknadskostnaderna ligger i projekt och vi tar inte upp intäkterna förrän de 

finns där. Marknadskostnaderna ligger i projektform och de som arbetar med frågan jobbar på provision, 

säljer de inget, så blir det ingen kostnad. 

Pär Svensson menar att vi skulle använda mer medel på marknadsförening med tanke på bl.a. Jesper 

Svensson framgångar.  

Ulf Sjöblom informerade om att det arbetet pågår, och förhoppningsvis kommer vi att få in fler partners 

under kommande verksamhetsår. 

 

Valberedningen förslag är att styrelsens arvode blir oförändrade för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

Beslutades 

• att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2017/2018 

• att godkänna valberedningens förslag till arvode för styrelsen  

 

 

§ 13 
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Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie 

förbundsmöte 

Pär Svensson, valberedningen föreslog omval av Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande. 

 

 

Beslutades 

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

beslutet var enhälligt. 

 

§ 14 

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

Valberedningen föreslog omval av Jan Wiede, Kalmar, Helena Jojsö, Luleå och Ulf Johansson, Göteborg 

 

Beslutades 

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

 

 

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

Valberedningen föreslog omval av Peter Tidbeck, Stockholm för en tid av 1 år.  

 

Beslutades 

• att välja Peter Tidbeck, Stockholm som styrelsesuppleant för en tid av 1 år 

 

§ 15 

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

nästkommande förbundsmöte 

Valberedningens Pär Svensson föreslog omval av Johan Rönnkvist, Stockholm samt nyval av Joakim Ek, 

Västerås som revisorer. Valberedningen föreslår omval Gunnar Thullberg, Stockholm samt omval av Leif 

Mörkfors som revisorssuppleanter. 

 

Beslutades 

• att välja Johan Rönnkvist, Stockholm som auktoriserad revisor och Joakim Ek, Västerås som 

förtroendevald revisor, bägge för en tid av ett år. 

• att välja Gunnar Thullberg, Stockholm som auktoriserad revisorssuppleant och Leif Mörkfors, 

Stockholms BF som förtroendevald revisorssuppleant, bägge 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 

Förslag på omval av Pär Svensson, Göteborg, Emma Magnusson, Ulricehamn och Mats Lunderquist, 

Malmö. 

 

Till ordförande föreslogs Pär Svensson, Göteborg 

 

Förslag till suppleanter till valberedning: Joakim Hübbe, Stockholm och Sandra Eriksson, Göteborg 

 

Beslutades 

• att välja Emma Magnusson, Ulricehamn, Pär Svensson, Göteborg och Mats Lunderquist, Malmö 

• att välja Pär Svensson till ordförande i valberedningen 

• att välja Joakim Hübbe, Stockholm och Sandra Eriksson, Göteborg till suppleanter i valberedningen 

 

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

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

 

 

 

Innan mötet avslutades förrättades utdelning av utmärkelser: 

 

Avtackning av Ing-Marie Billgren för lång och trogen tjänst inom Paraverksamheten. 

 

Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse Hedersmedalj i guld utdelades till: 

Nr. 164 Lennart Axelsson, Fredrikshofs IF BK 

Nr. 166 Anders Svensson, Fredrikshof IF BK 

Nr. 168 Raymond Hansson, Stenungssunds BC 

Nr. 169 Ursula Spattman, Bohuslän-Dal BF 

Nr. 170 Lena Johansson, BK Astoria 

 

Bowlingfondens stipendium gick i år till Cajsa Wegner och William Svensson för deras fina insatser för 

Svensk Bowling. William var på plats för att ta emot stipendiet. Cajsa fick det utdelat på ett landslagsläger i 

Partille. 

 

SvBF:s nya ledarstipendium delades ut för första gången, och mottagare var Roger Jonsson, Motala för sina 

insatser för ungdoms- och parabowling i Motala och Östergötland. 

 

Eva-Karin Gyllenberg (Göstas dotter) var på plats för att dela ut det sista Gösta Zellén stipendiet, vilket 

tilldelades Vavva Gimhag, Stockholm. Eva-Karin tackade för sig och Ulf Sjöblom avtackade Eva-Karin för 

alla år. 

 

 

Härefter förklarade förbundsordförande Ulf Sjöblom mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 

Lena Sulkanen   

 

 

Justerat via epost av Christer Jonsson, Pia Elfström och Anders Hermansson 


