
 

 

 

 

Inkomna motioner med 

förbundsstyrelsens yttrande 

 till årsmötet  

6 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 



Motion till Hälsinglands Bowlingförbunds 

årsmöte från BK Klossen 

 

 

Vi föreslår att 1-2 herrar tillåts att spela i 

Damlag upp till en viss spelstyrka. 

Detta för att underlätta för damlag när det 

fattas damer. 

Söderhamn 12 Maj 

 

Per-Ove  Jonsson 

Ordförande 

BK Klossen 

 
Denna motion antogs vid Hälsinglands Bowlingförbunds 

Årsmöte 190518 och beslöts skickas vidare till Svenska 

Bowlingförbundets Årsmöte. 

 

Enligt uppdrag: 

 

 

Hudiksvall 190524 

Berra Hillström 

Sekreterare 

Hälsinglands Bowlingförbund  

 



Motion nr 1- Hälsinglands BF – Tillåt 1-2 herrar i damlag upp till viss spelstyrka  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Motivering: Förbundsstyrelsen menar att tiden har passerat för att fortsätta med olika former av 

konstgjord andning, likt detta förslag. Föreningarna och distrikten har nu under flera års tid haft 

tillgång till stora resurser från centralt håll för att kunna rekrytera fler spelare. Det är en 

rekrytering som måste ske på föreningsnivå, inte genom fler dispenser från centralt håll. 

 



Motion till Hälsinglands Bowlingförbunds 

årsmöte från BK Klossen 

 

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

ersätta motståndarlagen som har haft kostnader för möten som blir 

betydelselösa. Tex banhyra vid en hemmamatch som ej räknas eller 

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

går igenom bör straffavgiften till SvBF höjas betydligt och den 

förfördelade föreningen få ersättning genom den. 

 

Söderhamn 12 Maj 

 

Per-Ove  Jonsson 

Ordförande 

BK Klossen 

 
Denna motion antogs vid Hälsinglands Bowlingförbunds 

Årsmöte 190518 och beslöts skickas vidare till Svenska 

Bowlingförbundets Årsmöte. 

 

Enligt uppdrag: 

 

Hudiksvall 180524 

Berra Hillström 

Sekreterare 

Hälsinglands Bowlingförbund  
 



Motion nr 2 – Hälsinglands BF – Lag som drar sig ur serien ska betala ersättning till motståndarlag  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Motivering: Då det kan finnas många olika anledningar till när och varför ett lag drag sig ur serien 

Men en förening ska inte kunna tjäna på någon annans förenings ”olycka”. Att dra sig ur serien 

när den har startat är ett väldigt stort steg och krävs rätt mycket av föreningen som tar det. 

Förutom att alla spelade matcher stryks, får föreningen som avanmäler sig en straffavgift på 

10.000 kr efter att serie har påbörjats.  

 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

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

tävlingsspel, alltså inte seriespel. 

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

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

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

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

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

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

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

en förening för att kunna inneha T-licens. 

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

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

2020 – 2021. 

 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion nr 3 – Skånes BF – Ta bort T-licensen  

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen. Licensformen tas bort från säsongen 2020-2021. 

Motivering: Förbundsstyrelsen är eniga med motionären om att detta inte har fått det genomslag 

som var tänkt. Licensformen tas bort från säsongen 2020-2021 och som det framgår i Styrelsens 

förslag nr 2, att är de som inte har ändrat licenstyp innan 30/9-2020 kommer då automatiskt att 

ändras till från T-licens till A-licens. 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

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

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

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

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

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

damsidan…  

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

nationella seriespelet. Administrationen borde vara densamma oavsett nivå. 

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

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

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion nr 4 – Skånes BF – Enhetlig anmälningsavgift  

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till motionen. 

Motivering: Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att avgifterna ska vara enhetliga och 

ger därför Seriekommittén i uppdrag att se över serieavgifterna till säsongen 2020-2021. 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

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

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

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

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

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

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

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

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

som Svenska Bowlingförbundet får för B-licensen). 

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

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

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

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

verksamhet precis som med övriga licensformer. 

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

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

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

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion nr 5 – Skånes BF – Ge distrikten möjlighet att göra påslag på B-licensen  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Motivering: B-licensen är och har varit till för att öka och behålla antalet licenser och medlemmar  

vilken den gör. Tanken är och har hela tiden varit att distrikten ska skapa mer och fler aktiviteter 

och då ta betalt för dessa aktiviteter, då detta gör att spelarna betalar för det de deltar i, och inte 

för att bara ha en licens. 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

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

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

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

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

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

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

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

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

till följande lydelse: 

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

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion nr 6 – Skånes BF – Ge distrikten möjlighet att sätta kriterier för B-licens  

Förbundsstyrelsen yrkar delvis bifall till motionen 

Motivering: B-licensen är en instegslicens och en licens som vi vill att alla som spelar bowling på 

regelbunden basis minst skall ha. Då vi också har som mål att öka antalet A-licenser förstår vi 

förslagsställarens dilemma och problematik, även ekonomiskt om förhållandet blir det omvända.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att bifalla motionen med tillägget att i alla serier mindre är 8-

mannalagsserier räcker det med B-licens. Distrikten får sedan själva välja vilken licensform som 

skall gälla för distriktsserier med 8-mannalag (A- eller B-licens). 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

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

tidigare var fallet. 

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

verkan: 

Nuvarande lydelse i kapitel F §12 punkt 4 a: 

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

Förslag till ny lydelse: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7,96 dagar. 

 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 

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



Analys tid för prispengar att nå Kulladals BS 2018-2019

Tävling Arrangör

Sista dag enligt 

BITS

Pengar ankomna 

föreningen

Antal 

dagar

Summa 

dagar

Ackumulerat 

genomsnitt Antal

UPP-slaget Svenska Bowlingförbundet 2018-08-12 2018-08-31 19 19 19,00 1

Storm Lucky Larsen WBT Sweden AB 2018-09-09 2018-09-13 4 23 11,50 2

Seniortouren Skövde BK Kyrk 2018-10-14 2018-11-05 22 45 15,00 3

Skånemästerskapet Hörby BS Olymp 2018-10-15 2018-10-22 7 52 13,00 4

Skånemästerskapet Eslöv BK Grabbers 2018-10-15 2018-10-30 15 67 13,40 5

Skånetouren Höganäs Höganäs BC 2018-10-29 2018-11-13 15 82 13,67 6

Seniortouren Göteborg Solängen 2018-11-11 2018-11-13 2 84 12,00 7

Skånemästerskapet Svedala Svedina 2018-11-19 2018-11-16 -3 81 10,13 8

Skånemästerskapet Lund Lunds BK Mamba 2018-11-19 2018-11-22 3 84 9,33 9

Skånetouren Helsinborg IS Göta 2018-11-26 2018-11-26 0 84 8,40 10

Seniortouren Nyköping BK Brio 2018-12-15 2018-12-19 4 88 8,00 11

Skånemästerskapet Hässleholm BK Femtionian 2018-12-30 2019-01-02 3 91 7,58 12

Skånemästerskapet Perstor BK Frigg 2018-12-30 2019-01-04 5 96 7,38 13

Seniortouren Eskilstuna Etuna BK 2019-01-06 2019-01-07 1 97 6,93 14

AIK Tournament AIK 2019-01-06 2019-01-28 22 119 7,93 15

Seniortouren Nässjö Nässjö BK 2019-02-10 2019-02-12 2 121 7,56 16

SBK-Mixen Staffanstorp 2019-02-10 2019-02-14 4 125 7,35 17

Skånemästerskapet Tollarp Tollarps BK 2019-02-11 2019-02-14 3 128 7,11 18

Skånetouren Lund Lunds BK Mamba 2019-01-14 2019-02-26 43 171 9,00 19

Skånetouren Perstorp Perstorps Bowlingförening 2019-02-25 2019-03-11 14 185 9,25 20

Skånemästerskapet Ängelholm BK Full House 2019-04-01 2019-04-08 7 192 9,14 21

Seniortouren final Solängen 2019-05-01 2019-05-01 0 192 8,73 22

Skånemästerskapet Söderslätt BK Borgen 2019-04-29 2019-05-03 4 196 8,52 23

Junior Masters Skövde BK Kyrk 2019-04-22 2019-05-08 16 212 8,83 24

Skånemästerskapet Svedala Svedala Bowlinghall 2019-04-29 2019-05-16 17 229 9,16 25

Skånemästerskapet Helsingborg IS Göta 2019-05-20 2019-05-22 2 231 8,88 26

Skånemästerskapet Höganäs Team Höganäs 2019-05-20 2019-06-03 14 245 9,07 27

Maraton Hässleholm BK Sösdala/BK Hammaren 2019-06-02 2019-06-03 1 246 8,79 28



Motion nr 7 – Skånes BF – Utbetalning av prispengar  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

Motivering: Förbundsstyrelsen ser inte att vi kan genomföra denna ändring i nuläget. Idag ser vi 

oftast olika betalningslösningar för samma tävling. Swish, kontanter och kortbetalningar som 

dessutom inte samlas på samma konto. Dessa skall sammanställas och ibland faktureras av annan 

part. Förbundsstyrelsen finner det orimligt att arrangören skall klara detta på tio dagar. 

 

 



Motion till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2019:  

Skånes Bowlingförbund önskar att Svenska Bowlingförbundet ser över gränserna mellan de 

olika klasserna för Parabowlare. 

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

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

ett rättvisande resultat. 

Förslag till nya gränser: 

Klass Nuvarande Föreslagna 

D (damer) -100 - 110 

C (damer) 101—125 111–135 

B (damer) 126—145 136–160 

A (damer) 146-- 161-- 

D (herrar) --110 --120 

C (herrar) 111—135 121—150 

B (herrar) 136—160 151—170 

A (herrar) 161-- 171-- 
 

Malmö i maj 2019 

Skånes Bowlingförbund 

 

Mats Lunderquist 

Ordförande 



Motion nr 8 – Skånes BF – Se över klassindelning för Parabowlare  

Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad. 

Motivering: Förbundsstyrelsen menar att en översyn är befogad och ger uppdraget till vår 

verksamhet för Parabowling, att till säsongen 2020-2021 se över klassindelningen för Parabowlare 

och göra nödvändig förändring. 

 







Motion nr 9 – Gotlands BF – Förening med enbart fåtal A-licenser ska kunna ansöka om lägre 

föreningsavgift  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

Motivering: Föreningsavgiften är idag 1 500 kr om man uppfyller de tre kriterier som beslutades 

om på förbundsmötet 2018. Detta är en förhållandevis låg avgift och den administration som det 

skulle kräva att ha antingen ett ansökningsförfarande eller differentierad utifrån antal licenser är 

allt för stor.  

 



Motion angående div 3 

 

Motionen gäller direktuppflyttning av vinnaren i division 3. 

Värmlands Bowlingförbund anser att vi måste låta vinnaren 

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

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

där vi har störst möjlighet att bli fler bowlare. 

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

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

bredden. 

 

Motionen är tagen på vårt årsmöte med ett bifall från samtliga 

föreningar. 

 

Mvh 

Värmlands Bowlingförbund styrelse 

 

Jeanette Larsson vice ordf. 

 

 

 

 



Motion nr 10 – Värmlands BF – Direktuppflyttning av vinnaren i div 3  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.  

Motivering: Förbundsstyrelsen menar att beslutet som fattades av förbundsmötet 2018 ska kvarstå. 

Då beslutet träder ikraft innevarande säsong, vill man först se resultatet av detta och utvärdera 

eventuella konsekvenser och synpunkter innan nytt beslut kan diskuteras. 

 



Motion angående att damer ska få dubblera 

 

Ta tillbaka möjligheten att dubblera för damer i 

herrföreningar vid seriehelger under två säsonger för att 

hjälpa damlag i division 1. 

 

Värmlands Bowlingförbund anser att damer som spelar för en 

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

2020-2021) kunna dubblera vid seriehelger för att hjälpa 

damlagen i div 1. 

Detta för att ha en livlina inför ett rekryteringsarbete som ska 

pågå under dessa år och möjligheten ska enbart finnas under 

denna period. 

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

gälla säsongerna 2020-2021 och 2021-2022. 

 

Motionen är tagen på vårt årsmöte med ett bifall från samtliga 

föreningar. 

 

Mvh 

Värmlands Bowlingförbund styrelse 

 

Jeanette Larsson vice ordf.  



Motion nr 11 – Värmlands BF – Möjlighet för damer som spelar i herrförening att dubblera  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

Motivering: Förbundsstyrelsen anser inte att detta är rätt väg att gå, siffrorna från när dubblering 

var tillåtet visade att det skedde vid 140 tillfällen totalt sett, och 28 av dessa berörde div damer. 

Föreningarna och distrikten har nu under flera års tid haft tillgång till stora resurser från centralt 

håll för att kunna rekrytera fler spelare. Det är en rekrytering som måste ske på föreningsnivå, inte 

genom fler dispenser från centralt håll. 

 



 
 

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

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

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

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

vinnande lag via s.k. Strike-Out. 
 

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

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

 
 

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

.  

Stockholms Bowlingförbunds årsmöte den 1 juni 2017 beslöt att tillstyrka 

motionen och lämna den vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte 2017. 



Motion nr 12 – Stockholms BF – Ändring av kvalspel till elitserien  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

Motivering: Förbundsstyrelsen menar att vi har uppnått maxlängd på de kvalmatcher som finns, 

elitserien har utökats en gång tidigare och ser inte att en utökning i enligt med motionen är motiv 

nog, då även detta förslag kan resultera i strike out. Förslagsställarens förslag innebär dessutom 

en samlad tid på banorna i ca sex timmar vilket inte gagnar intresset för sporten. 

 







Motion nr 13 – Stockholms BF – Ändring av format vid 3-manna DM och SM  

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen 

Motivering: Förbundsstyrelsen vill fortsatt ha cupspel vid våra SM så mycket som möjligt. Det ligger 

i tiden att alla serier skall gälla så mycket som möjligt. Vid cupspel betyder varje serie hela tiden 

viktiga poäng, vilket ökar spänningen och tar bort döda punkter i spelet. Cupspel med spel om 

matchpoäng istället för kägelpoäng, används också internationellt, varför förbundsstyrelsen inte 

finner anledning att gå tillbaka till att räkna kägelpoäng.  
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