
 P R O T O K O L L 

 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte den 7 oktober 2018 på Quality 

Hotell Globe, Stockholm 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2018 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 

         Anneli Ekman 

 

Gästriklands BF 2 röster Torbjörn Olsson 

 

Göteborgs BF 3 röster Pär Svensson 

  Peter Roos 

  Claes Skans 

      

Hallands BF  3 röster Fredrik Abrahamsson 

      

Hälsinglands BF 2 röster Mikael Hedström 

                                                                                              Per-Ove Jonsson 

     

Norrbottens BF 3 röster Staffan Bergdahl 

 

Närkes BF 2 röster Tommy Hultgren 

 

Skånes BF 7 röster Mats Lunderquist 

  Annette Petersson 

  Pia Elfström 

  Lars-Inge Andersson 

  Bengt Dexe 

   

Småland Blekinge BF 6 röster Michael Unger 

  Maire Wiede 

  Bert Hagman 

     

Stockholms BF 6 röster Ian Robinson 

   

      

Södermanlands BF 2 röster Mats Sjöberg 

  Eva Törning 

   

Upplands BF 2 röster Bertil Pettersson 

  Andre Lek Herdin 

     

Värmlands BF 3 röster Jeanette Larsson  
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Västerbottens BF 2 röster Tomas Ramsell 

  Sara Almqvist 

 

Västergötlands BF 6 röster Daniel Blom 

  Fredrik Johansson 

  Ingalill Westerlund  

    

Västmanlands BF 2 röster Anders Ericsson 

  Joakim Ek 

 

Ångermanlands BF 2 röster Jeannette Larsson  

  

Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 

  Jan-Erik Falkhäll 

  Karin Wiklund 

 

Medelpads BF (1) var inte representerade. 

 

Beslutades 

▪ att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 63 röster  

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser 8 augusti 2018 

 - på SvBF:s hemsida i juli 2018 

 - genom kallelse via e-post den 26 juli 2018 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 Ian Robinson, Stockholm och Tommy Hultgren, Närke 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 2017/2018 

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 2017/2018 föredrogs av Ulf Sjöblom.  

 

Erik Paulsson, PWC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017/2018 och föreslår mötet 

godkänna styrelsens förslag till disponering av resultatet och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Joakim Ek, 
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lekmannarevisor har gjort revision av hur arbetet har utförts enligt stadgarna, och vill göra en 

rekommendation till både styrelsen och till distrikten om att få till ett bättre samarbete för att tillsammans 

driva bowlingen framåt. 

 

Mats Lunderquist, Skånes BF påpekar att föreningens kostnader avseende projekt under not 4 inte stämmer 

med vad som visas under not 8. Sören Berggren förtydligade att skillnaden avser kostnad för en anställning 

som gjorts under året. 

 

Beslutades 

▪ att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning  

▪ att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

 

§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

▪ att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. Beslutet var enhälligt. 

 

 

§ 8 

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

Förbundsstyrelsen föreslår att årets underskott på kr -283.232 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 förhöjd föreningsavgift 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen föredrog förslaget och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Thomas Ramsell, Västerbottens BF meddelar att de har föreningar som inte tillåter att deras bowlingsektion 

får använda Idrott Online. Lena Sulkanen, förbundskansliet meddelar att denna fråga får hanteras separat. 

Birgitta Siltberg, Gotlands BF yrkar återremiss på förslaget, tycker det är tveksamt att man tar ut en 

straffavgift via föreningsavgiften, utan ser hellre att man gör på ett annat sätt. Menar att föreningar som 

inte betalar föreningsavgift idag ska ha möjlighet att ha några få A-licenser. Förordar ett förslag till hur 

man kan debitera föreningsavgift.   

 

Mötet ajournerades för kaffe 

 

Lena Sulkanen förtydligade att man fortsatt yrkar bifall till förslaget, då man menar att Birgitta Siltbergs 

förslag är ett annat problem. Styrelsens förslag handlar om att det är viktigt för oss att vi säkerställer att 

våra föreningar gör det som behövs för att vi ska få mest möjliga stöd från RF. Styrelsen tar Birgitta 

Siltbergs förslag som ett medskick till styrelsen som återkommer med ett svar till Birgitta Siltberg. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens förslag  
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10.2 Förslag till ny seriestruktur för herrarnas nationella serie som behandlades med motionerna 1, 4 

och 5 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen föredrog styrelsens förslag som är baserat på alla de kommentarer som 

framkommit under tiden då serieutredningens pågått. Styrelsen har försökt tillgodose så mycket som 

möjligt, och yrkar bifall till styrelsens förslag och yrkar samtidigt avslag på motionerna 1, 4 och 5.  

Mats Lunderquist, Skånes BF kan tänka sig att stödja styrelsens förslag, men med följande tilläggsyrkande:  

- Max 2 lag till kval från div 3 vid 10-lagsserie 

- Max 3 lag till kval från div 3 vid 12-lagsserie 

- Man ska ha rätt att tacka nej till kval uppåt från div 3 (utan att riskera degradering) till div 2 när/om 

div 4 införs 

Karin Wiklund, Östergötland kan också tänka sig att yrka bifall till styrelsens förslag, med samma 

tilläggsyrkande som Skånes BF.  

Michael Unger, Smålands Blekinge BF:s håller med Skånes BF och Östergötlands BF och yrkar bifall till 

styrelsens förslag, med samma tilläggsyrkande som från Skånes BF 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen yrkar bifall till Skånes BF och Östergötlands BF tilläggsyrkande. 

Peter Lagerroos, förbundskansliet förtydligande att upp- och ner flyttningarna fungerar bra, men att säga 

nej till kval måste ses över.  

Jeanette Larsson, Västmanlands BF vill att man inte tar bort moroten för de som vill avancera, och har 

därför följande tilläggsyrkande: 

- se över möjligheten för att 1:an i div 3 kan direktuppflyttas eller ge fördel för vinnarna 

Mats Lunderquist, Skånes BF hade uppfattat att möjligheten för att säga nej till kval var genomförbart. 

Christer Jonsson, mötesordförande förtydligar att styrelsen har yrkat bifall till Skånes BF och Östergötlands 

BF:s tilläggsyrkande. 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen avslår yrkandet om att ettorna kan gå upp direkt, då detta inte är 

genomförbart. Carl Wikhede hänvisar till motion 6, där styrelsen ger Seriekommittén uppdraget att utreda 

möjlighet till fördel vid kval.  

Jeanette Larsson, yrkar fortfarande bifall till att ettorna i division 3 ska ges fördel. 

 

Christer Jonsson, mötesordförande tillfrågade mötet om Värmlands tilläggsyrkande ska ingå i Skånes BF:s 

tilläggsyrkande.  

 

Därmed fanns det bara ett förslag, styrelsens förslag med Skånes BF tilläggsyrkande som bifallits av 

Östergötlands BF och Småland Blekinge BF. 

 

 

Beslutades 

▪ att bifalla Värmlands BF:s tilläggsyrkande, om att ettorna i div 3 ska få fördel i kvalspelet, ska ingå i 

tilläggsyrkandet från Skånes BF och Östergötlands BF. 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet från Skånes BF och Östergötlands BF 

 

§ 11 

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

från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Skånes BF – Återgång till raka 12-lagsserier 

Motionen behandlades under styrelsens förslag 10.2 

 

 

11.2   Skånes BF – utbetalning av prispengar 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkade bifall till styrelsens avslagsyrkande och menar att nuvarande regel 

är full tillräckligt.  

Mats Lunderquist, Skånes BF tycker det verkar som om styrelsen inte har förtroende för våra föreningar, och 

menar att de flesta kassörer som arbetar med tävlingar har ganska bra kontroll på detta. Resultat ska 

rapporteras inom 10 dagar, och menar att detta också ska gälla utbetalning av prispengar. Det är orimligt 

att man inte ska kunna göra detta inom 10 dagar och paragrafen i Blå Boken är väldigt gammalt. Mats 

Lunderquist yrkar bifall till motionen. 

 

Carl Wikhede, ifrågasätter hur många som gillar att få en faktura med 10 dagars förfall. Carl Wikhede 

redogjorde hur hantering ofta är i samband med tävlingar, då både hall och förening är involverade vilket 

kan göra det svårt att hinna med det idag. Carl Wikhede yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande.  

 



 

 5 

 

 

Beslutades 

▪ att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande  

 

 

11.3 Västmanlands BF – Deltagande i individuella SM 

Peter Tidbeck, förbundsstyrelsen yrkar på avslag på motionen, och hänvisar till pågående utredning där 

förslaget av utredningen kommer att redovisas på ordförandekonferensen. 

 

Joakim Ek, Västmanlands BF tycker det är bra att det finns en utredning, och vill göra medskick till framför 

allt punkt 1 - att individuella SM ändras så det blir möjligt att kvala till finalspel i både elitklassen och sin 

egen åldersklass. Blir inte detta ändrat, så lovade Joakim Ek att återkomma med en ny motion. 

 

Beslutades 

▪ att bifalla styrelsens avslagsyrkande 

 

 

11.4 Småland Blekinge BF – Långa resor i lägre divisioner 

Motionen behandlades under styrelsens förslag nr 10.2 

 

 

11.5 Östergötlands BF – Förändring av seriesystemet 

Motionen behandlades under styrelsens förslag nr 10.2 

 

 

11.6 Jonsta BK – Ge topprankade lag fördel av hemmahall  

Ulf Johansson, förbundsstyrelsen yrkar bifall till styrelsens avslagsyrkande, men meddelar att styrelsen 

tycker att frågan är intressant, men man måste se över konsekvenserna och skickar frågan till 

Seriekommittén. Hur ska detta exempelvis fungera i en 4-banhall. 

 

Beslutades 

- att bifalla styrelsens avslagsyrkande 

 

§ 12 

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Ulf Sjöblom föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2018/19.  

 

Valberedningen förslag är att styrelsens arvode blir oförändrade för verksamhetsåret 2018/2019. 

 

Beslutades 

• att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2018/2019 

• att godkänna valberedningens förslag till arvode för styrelsen  

 

 

§ 13 

Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av 2 år 

Pär Svensson, valberedningen föreslog nyval av Peter Tidbeck, Stockholm som förbundsordförande. 

Michael Unger, Smålands Blekinge BF föreslår omval av Ulf Sjöblom, Göteborg som förbundsordförande. 

 

Ulf Sjöblom, Göteborg uppskattar Smålands Blekinges BF:s nominering, men meddelar att han står fast vid 

att han inte står till förfogande för omval. 

 

 

Beslutades 

• att enhälligt välja Peter Tidbeck, Stockholm som förbundsordförande för en tid av 2 år 

 

Nyvalde ordförande Peter Tidbeck tackade för förtroende att leda förbundet.  

 

§ 14 

a) Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år  
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Valberedningens Pär Svensson föreslog omval av Carl Wikhede, Piteå och nyval av Eva Bergelin, Växjö 

 

Beslutades 

• att välja Carl Wikhede och Eva Bergelin för en tid av 2 år 

 

 

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

Valberedningens Pär Svensson föreslog nyval av Hampus Thorstensson, Göteborg för en tid av 1 år.  

 

Beslutades 

• att välja Hampus Thorstensson 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 och 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. 

 

Beslutades 

• i enlighet med förslaget 

 

§ 17 

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

förbundsmöte 

Mats Lunderquist, Skåne meddelar att han inte står till förfogande. 

Förslag till omval av Pär Svensson, Göteborg, och Sandra Eriksson, Göteborg 

Förslag till nyval av Staffan Bergdahl, Norrbotten 

 

Till ordförande föreslogs Pär Svensson, Göteborg 

 

Förslag till suppleanter till valberedning: Michael Unger, Småland Blekinge BF och Annelie Ekman, 

Gotlands BF 

 

Beslutades 

• att välja Pär Svensson, Göteborg, Sandra Eriksson, Göteborg och Staffan Bergdahl, Norrbotten till 

ordinarie ledamöter i valberedningen. 

• att välja Pär Svensson till ordförande i valberedningen 

• att välja Michael Unger, Alvesta och Annelie Ekman, Lärbro till suppleanter i valberedningen 

 

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

 

Innan mötet avslutades förrättades utdelning av utmärkelser: 

 

Avtackning av Jahn Radgren för lång och trogen tjänst för bowlingen. 

 

Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse Hedersmedalj i guld utdelades till: 

Nr. 171 Astrid Waller, Umeå 

Nr. 172 Carl Wikhede, Piteå 
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Fyra nya stora grabbar har utsetts: 

Nr. 113 Pontus Andersson, Nässjö 

Nr. 114 Ida Andersson, Nässjö 

Nr. 115 Daniel Fransson, Göteborg 

Nr. 116 Cajsa Wegner, Perstorp 

Ingen kunde närvara, utan kommer att få utmärkelsen vid annat tillfälle. 

 

Bowlingfondens stipendium gick i år till Oskar Wirefeldt och Hanna Engberg för deras fina insatser för 

Svensk Bowling. Oskar var på plats för att ta emot stipendiet. Hanna kommer att få stipendiet vid annat 

tillfälle. 

 

SvBF:s nya ledarstipendium delades ut för andra gången, och stipendiet för 2018 tilldelas Lena Asklund, 

ungdomsledare för AIK Bowling och Gunnel Nyström, paraledare för Norsborgs AIK 

 

Magnus Johnson delade ut Magnus Medalj postumt till ”Stickan” och Kvänums BK, Ingalill Westerlund var 

på plats för att ta emot stipendiet. 

 

 

Härefter förklarade förbundsordförande Ulf Sjöblom mötet för avslutat. 

 

Avtackning av Ulf Sjöblom, avgående förbundsordförande 

Uppvaktning av Marianne Norberg som 22/8-2018 arbetat 30 år på förbundskansliet 

Avtackning av Sören Berggren som slutar på förbundskansliet 

 

 

Vid protokollet      

 

Lena Sulkanen   

 

Justerat via epost av Christer Jonsson, Ian Robinson och Tommy Hultgren 

 

 


