
Styrelsens förslag nr 1 

Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A  

 

Förslag till ändring i § A 17 avseende val 

Nuvarande skrivning: 

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande 

ordinarie förbundsmöte;  

 

14. val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år;  

 

Förslag ny skrivning  

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

14. a) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter b) val av två eller tre styrelseledamöter för  

      en tid av två år. 

Motivering: Då vårt årsmöte hålls 3 månader in i det nya verksamhetsåret, blir det svårt för ny 

ordförande att på 9 månader sätta sig in i uppdraget. Vi föreslår därför att val av ordförande 

framöver alltid väljs på två år. Detta också för att få kontinuitet i styrelsen, då ledamöter väljs på 

två år.  

 

§ A 30 Sammansättning 

Nuvarande skrivning: 

1. SvBF:s styrelse utgörs av förbundsordföranden och fem ordinarie ledamöter. Dessutom utses av 

förbundsmötet en suppleant till styrelsen. Båda könen ska vara representerade i styrelsen.  

 

2. Till förbundsstyrelsen adjungeras generalsekreteraren.  

 

3. Hedersordförande äger rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden samt äger 

yttranderätt men inte rösträtt. 

 

Förslag ny skrivning: 

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 det ena könet (exklusive 

ordförande). Dessutom utses av förbundsmötet en suppleant till styrelsen. 

 

2. Till förbundsstyrelsen adjungeras generalsekreteraren.  

 

Motivering: Ändringen avseende fördelning ska vara genomförd till 2018. Detta då hela 

idrottsrörelsen framöver ska tillämpa jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. 

Då vi inte längre väljer hedersordförande, och den sista inte längre finns ibland oss föreslås att 

punkten stryks.  

 

 

 

 

 



Förslag modernisering av skrivningar: 

§ A 32 Konstituerande möte 

Punkt 2 

Nuvarande skrivning: 

Förbundsstyrelsen utser ordförande i berörda kommittéer och projekt vid konstituerande möte eller 

då kommittéer eller projekt etableras. Ordinarie styrelseledamot får inte vara ordförande i 

kommitté. 

Förslag ny skrivning: 

Förbundsstyrelsen utser ansvarig i berörda kommittéer/verksamheter och projekt vid 

konstituerande möte eller då projekt etableras.  

Motivering: att inte begränsa resurserna 

 

Punkt 3 

Nuvarande skrivning: 

För kommittéerna gäller särskilda av förbundsstyrelsen fastställda reglementen. 

Förslag ny skrivning: 

För kommittéerna, verksamhet och projekt gäller särskilda av förbundsstyrelsen fastställda direktiv  

 

 

§ A 33 Kommittéer och projekt  

 

Nuvarande skrivning: 

Förbundsstyrelsen tillsätter vid varje tillfälle lämpligt antal kommittéer och projektgrupper för att på 

bästa sätt leda och utveckla svensk bowling. 

Förslag ny skrivning: 

Förbundsstyrelsen tillsätter vid varje tillfälle lämpligt antal kommittéer, verksamheter, utskott och 

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

 



Styrelsens förslag nr 2 

Förslag till framtida fördelning av SDF-bidraget 

Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet ger förbundsstyrelsen mandat att framöver förändra 

fördelning av SDF-bidraget inför varje verksamhetsår.  

 

Kriterier för dagens SDF-bidrag 

2009 fastställdes en ny fördelning av SDF-bidraget som består av en grunddel och en 

utvecklingsdel. 

Grunddel: 

Demokratibidrag som innebär att SDF erhåller ersättning för resa och boende för en delegat till 

årsmötet. 

Antal lag i seriespel, där lagen viktas så att lag i det nationella seriesystemet delar på 80% av 

beloppet, medan lag från regionala seriesystem delar på 20%. 

Antal licenser är ett SDF som ökat sitt antal gentemot föregående år premieras extra för ökningen. 

Utvecklingsdel: 

LOK-stödtimmar 

Inriktningspott: 

Olika kriterier som fastställs av förbundsstyrelsen 

 

Motivering till framtida hantering  

Riksidrottsförbundet har i sin strategi som fastställdes på Riksidrottsmötet i maj 2017 uttalat, att 

effektiv styrning mot målen 2025 är nära sammankopplad med ekonomisk styrning. I framtiden vill 

svensk idrott:  

- att en större andel av fördelningen av statens stöd till idrotten baseras på kvalitativa mått 

kopplade till de övergripande målen. 

- att nya principer utarbetas för RF:s fördelning av statens stöd till idrotten 

- att ett indikatorsystem för att bedöma SF:s bidrag till de övergripande målen tas fram 

Beroende på vilka förändringar som Riksidrottsförbundet kommer att göra, vill förbundsstyrelsen 

snabbt kunna skapa ett mer motiverande och utmanande system där utveckling och god 

verksamhet enligt målen i VI 2025 ska premieras, och samtidigt tillgodose de krav som 

Riksidrottsförbundet kommer att ställa på oss framöver. 

Förbundsstyrelsen kommer på ordförandekonferensen i februari varje år presentera vilka kriterier 

som kommer att gälla för kommande verksamhetsår.  



 
 

1 
 

 

Styrelsens förslag nr 3 – Regionsfrågan 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att organisationsformen lämnas oförändrad. 

 

Arbetsgruppen har kommit fram till att en förändring av förbundets lokala organisation samt även 

en översyn av arbetssätt och ansvar för de olika verksamhetsområdena vore önskvärd. Vår 

bedömning är att frågan är för polariserad för att ett beslut ska kunna fattas vid förbundsmötet 

2017. Vi ser det inte som möjligt att forcera fram en ny gemensam organisation i hela landet i 

nuläget.  

 

Då det redan föreligger önskemål om sammanslagning i regioner på vissa håll så föreslår vi att 

förbundsstyrelsen får i uppdrag att aktivt stödja de SDF som önskar hjälp i ett sådant arbete.  

 

Vi vill vidare förespråka samarbete mellan SDF inom lämpliga områden som utbildning och 

junior/ungdomsverksamhet.  

 

För ytterligare information se bifogad slutrapport. 



Styrelsens förslag nr 4 

Förslag till ny seriestruktur för nationella dam 

Förbundsstyrelsen föreslår ny seriestruktur för damernas nationella serie enligt förslaget nedan.  

Det meddelades i inbjudan till nationella serien den 15 april 2017 att förutsättningarna för kvalet 

till damernas nationella serie kan justeras inför säsongen 2018/2019. 

Säsongen 2018/2019 

Elitserien spelas med 8 lag där alla lagen möter varandra 3 gånger, totalt 21 matcher per lag och 

säsong. Två av matcherna sker på hemma/bortaplan medan det tredje mötet sker i 

sammandragsform vid tre tillfällen under hela säsongen.  

I korthet innebär det att säsongen börjar med ett sammandrag där alla lag spelar två matcher. 

Sedan upprepas detta sammandrag sist på höstsäsongen. Däremellan är det vanliga matcher med 

dubbla matcher på bortaresorna.  

Vårsäsongen avslutas sedan med ett sammandrag där lagen får spela 3 matcher var (2 matcher på 

lördag, 1 match på söndag eller tvärtom).  

För lagen i Elitserien får platserna följande betydelse 

1. Spelar SM-final 

2. Spelar SM-final 

3. Spelar SM-final 

4. Spelar SM-final 

5. Spelar i nästa säsongs Elitserie 

6. Kvalar till Elitserien 

7. Kvalar till Elitserien 

8. Direkt ur till Allsvenskan 

 

Kvalet till Elitserien 

Inför kvalet till Elitserien efter övergångsåret, seedas lagen enligt följande 

1. 6:e-placerade laget i Elitserien 

2. 7:e-placerade laget i Elitserien 

3. Bästa 1:a från Allsvenskan 

4. Näst bästa 1:a från Allsvenskan 

5. Bästa 2:a från Allsvenskan 

6. Näst bästa 2:a från Allsvenskan 

7. Bästa 3:a från Allsvenskan 

8. Näst bästa 3:a från Allsvenskan 

Kvalet genomförs i cupform över två helger som avgör vilka som spelar Elitserien respektive 

Allsvenskan den kommande säsongen.  

Cup 1 

Helg 1: Bästa A2 – Sämsta A3, vinnaren möter E6 Helg 2. Vinnaren spelar i Elitserien. 

Cup 2 

Helg 1: Sämsta A2 möter bästa A3, vinnaren möter E7 helg 2. Vinnaren där spelar i Elitserien. 

Cup 3 

Helg 2: Bästa A1 möter sämsta A1. Vinnaren spelar i elitserien. 

Varje kvalmatch spelas i bäst av tre matcher (först till 4 poäng).  



 

 

Allsvenskan 

Allsvenskan består av två allsvenskor, Norra Allsvenskan och Södra Allsvenskan, och har samma 

struktur och upplägg som Elitserien, alltså 2x8 lag, 3 möten. 

För lagen i Allsvenskorna får platserna följande betydelse 

1. Kvalar till Elitserien 

2. Kvalar till Elitserien 

3. Kvalar till Elitserien 

4. Spelar i nästa säsongs Allsvenska 

5. Spelar i nästa säsongs Allsvenska 

6. Kvalar till Allsvenskan 

7. Kvalar till Allsvenskan 

8. Direkt ur till Division 1 

 

Kvalet till Allsvenskan 

Kvalet till Allsvenskan anpassas årligen efter de antal lag som finns på kvalplats i division 1 

respektive Allsvenskan. Kvalet spelas som tidigare över två helger, med final andra helgen.  

 

Division 1 

Division 1 kommer bestå av upp till 6 olika divisioner med 8-12 lag i varje, beroende på 

geografisk tillgång av lag.  

För lagen i Division 1 får platserna följande betydelse 

1. Kvalar till Allsvenskan 

2. Kvalar till Allsvenskan 

3. Kvalar till Allsvenskan 

4. Spelar i nästa säsongs Division 1 

5. Spelar i nästa säsongs Division 1 

6. Spelar i nästa säsongs Division 1 

7. Spelar i nästa säsongs Division 1 

8. Spelar i nästa säsongs Division 1 

 

Vid 9-11 lag i divisionen, kvalar även lag med placering 4 till Allsvenskan. Vid 12 lag kvalar även 

lag med placering 5 till Allsvenskan.  

Blir det mer än totalt 72 lag i division 1, kommer SK återkomma om hur division 2 ska byggas upp.   



Övergång 2017/2018 

För att genomföra detta förslag till säsongen 2018/2019, föreslås följande placeringar gälla för 

den innevarande säsongen.  

 Nuvarande  Förslag  

E
l
i
t
s
e
r
i
e
n
 

1 SM-final   1 SM-final 

2 SM-final  2 SM-final 

3 SM-final  3 SM-final 

4 SM-final  4 SM-final 

5 Spelar i Elitserien  5 Spelar i Elitserien 

6 Spelar i Elitserien  6 Kvalar till Elitserien 

7 Kvalar till Elitserien  7 Kvalar till Elitserien 

8 Kvalar till Elitserien  8 Kvalar till Elitserien 

9 Kvalar till Elitserien  9 Direkt ur till Allsvenskan 

10 Direkt ur till Allsvenskan   10 Direkt ur till Allsvenskan 

 

 Nuvarande  Förslag  

A
l
l
s
v
e
n
s
k
a
n
 

1 Kvalar till Elitserien   1 Kvalar till Elitserien 

2 Kvalar till Elitserien  2 Kvalar till Elitserien 

3 Kvalar till Elitserien  3 Kvalar till Elitserien 

4 Spelar i Allsvenskan  4 Spelar i Allsvenskan 

5 Spelar i Allsvenskan  5 Spelar i Allsvenskan 

6 Spelar i Allsvenskan  6 Spelar i Allsvenskan 

7 Spelar i Allsvenskan  7 Kvalar till Allsvenskan 

8 Spelar i Allsvenskan  8 Kvalar till Allsvenskan 

9 Spelar i Allsvenskan  9 Direkt ur till Division 1 

10 Kvalar till Allsvenskan  10 Direkt ur till Division 1 

11 Kvalar till Allsvenskan  11 Direkt ur till Division 1 

12 Kvalar till Allsvenskan   12 Direkt ur till Division 1 

 

 Nuvarande  Förslag  

D
i
v
i
s
i
o
n
 
1

 

1 Kvalar till Allsvenskan   1 Kvalar till Allsvenskan 

2 Kvalar till Allsvenskan  2 Kvalar till Allsvenskan 

3 Kvalar till Allsvenskan  3 Spelar i division 1 

4 Spelar i division 1  4 Spelar i division 1 

5 Spelar i division 1  5 Spelar i division 1 

6 Spelar i division 1  6 Spelar i division 1 

7 Spelar i division 1  7 Spelar i division 1 

8 Spelar i division 1  8 Spelar i division 1 

  etc     etc 
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