
 P R O T O K O L L 

 fört vid Svenska Bowlingförbundets 

ordinarie årsmöte den 2 oktober 2016 på Clarion 

Hotel Stockholm 

 

 

 

 

Förbundsordförande hälsade alla välkomna till 2016 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 Dennis Zachariasson 

   

Dalarnas BF 3 röster Hans Larsson 

   

Gotlands BF 2 röster Birgitta Siltberg 

  Maria Eklöf 

 

Gästriklands BF 2 röster Ingemar Nymark  

     

Göteborgs BF 4 röster Pär Svensson 

  Rasmus Grönlund 

      

Hallands BF  3 röster Irene Henriksson 

  Fredrik Abrahamsson 

                                                                        Gunilla Torkelsson 

     

Hälsinglands BF 2 röster Mikael Hedström 

     

Medelpads BF 1 röst Gullimar Åkerlund 

 

Norrbottens BF 2 röster Staffan Bergdahl 

 

Närkes BF 2 röster Henrik Axelsson 

 

Skånes BF 9 röster Lars-Inge Andersson 

  Annette Petersson 

  Pia Elfström 

  Mats Lunderquist 

   

Småland Blekinge BF 7 röster Michael Unger 

  Maire Wiede 

     

Stockholms BF 8 röster Agneta Lundgren 

  Annika Kilander 

      

Södermanlands BF 3 röster Mats Sjöberg 

  Simona Bergström 

   

Upplands BF 2 röster Peter Tidbeck 

  Bertil Pettersson 

   

  

Värmlands BF 3 röster Jeanette Larsson  

    

Västerbottens BF 2 röster Jan Nyman 

  Kai Pärnänen 
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Västergötlands BF 6 röster Stig-Åke Andersson 

  Ingalill Westerlund 

  Joakim Hübbe 

     

Västmanlands BF 2 röster Anders Ericsson 

  Ulf Roos 

   

Ångermanlands BF 2 röster Lars-Göran Tängman 

 

Östergötlands BF 3 röster Leif Hillgren 

  Jan-Erik Falkhäll 

   

Beslutades 

 att godkänna röstlängden, som för förbundsmötet upptar 70 röster  

 

§ 2 

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet har tillkännagivits: 

- i Svensk Idrotts kungörelser 23 augusti 2016 

 - på SvBF:s hemsida 25 juli 2016 

 - genom kallelse via e-post den 25 juli 2016 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 Staffan Bergdahl, Norrbottens BF och Stig-Åke Andersson, Västergötlands BF 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 2015/2016 

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 2015/2016 föredrogs av Ulf Sjöblom.  

 

Johan Rönnkvist, PWC föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015/2016. 

 

Beslutades 

 att fastställa Svenska Bowlingförbundets resultat- och balansräkning  

 att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
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§ 7 

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Revisorerna hade rekommenderat ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

Beslutades 

 att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. 

 

 

§ 8 

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

Förbundsstyrelsen hade föreslagit att årets överskott på kr 899.083 balanseras i ny räkning. 

 

Beslutades 

 att disponera överskottet 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 (modernisering och anpassningar 

Lena Sulkanen, förbundsstyrelsen yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag till modernisering och 

anpassning i § A 1 punkt 3, 4 och 5 samt § A 2 punkt 2 och 3 samt § A 15 punkt 1. 

Tilläggsyrkande avseende § A 46 punkt 25, där nämns WTBA, förslag på att den ändras i enlighet med § A 

2 punkt 2. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreslagna stadgeändringar samt tilläggsyrkandet 

 

10.2 Översyn av Bowlingfondens stadgar 

Lena Sulkanen förbundskansliet föredrog förslaget och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreslagna stadgeändringar för Bowlingfonden 

 

 

§ 11 

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

från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Hälsinglands BF – Regler för att flytta matcher i Nationella serien 

Annelie Elnerud, förbundsstyrelsen förtydligade förbundsstyrelsen svar genom ett tilläggsyrkande som 

föreslår avslag på motionen, men att frågan skickas till en utredning av Seriekommittén för återkoppling  

vid ordförandekonferensen 2017. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande om att frågan skickas till seriekommittén för utredning 

 

 

11.2   Hälsinglands BF – Vid kval borde även trean i serien få kvala 

Ulf Johansson, förbundskansliet yrkar avslag på motionen. 

 

Beslutades 
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 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

 

11.3 Hälsinglands BF – Förändring av poängberäkning vid seriespel 

Ulf Johansson, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Mikael Hedström, Hälsinglands BF menar att 7% är ganska mycket, samt att denna form för beräkning 

finns i andra idrotter. Menar att det i alla fall bör utredas. 

Stig-Åke Andersson, Västergötlands BF yrkar på att frågan skickas till Seriekommittén för 

konsekvensutredning, då han själv gjort en utredning i sin egen serie, och resultatet ändrades ganska 

mycket. 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF menar att detta kan få konsekvens, och yrkar på återremittering, så att 

Seriekommittén får kika på fråga och återredovisa på nästa årsmöte. 

Henrik Axelsson, Närkes BF yrkar bifall till motionen. 

Peter Lagerroos, Seriekommittén visade statistik på hur få serier som faktiskt påverkats. 

Fråga om hur BITS påverkas av detta, Peter Lagerroos menade att detta borde det vara förberett för. 

 

Mötesordförande frågade om bifall till Närkes BFs bifallsyrkande eller bifall till återremittering. 

Beslutades att bifalla återremittering att ställas mot förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 

 

Mötesordförande frågade om bifall till styrelsens avslagsyrkande eller bifall till återremittering. 

 

Votering begärdes (försöksvotering med kort) rösträkning genomförd 

 

Förbundsstyrelsens avslagsyrkande: 38 

Återremittering av motionen : 31 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande  

 

 

11.4 Uppsala BC 90 – Ändring av kval och slutspel 

Jan Wiede, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

Upplands BF gör ett tilläggsyrkande på att frågan ska gå vidare till serieutredningen, då de menar att de 

ska vara lika på alla nivåer. 

 

Votering begärdes (försöksvotering med kort) rösträkning genomförd 

 

Förbundsstyrelsen avslagsyrkande: 37 

Tilläggsyrkande om utredning:  29 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande  

 

 

11.5 Småland Blekinge BF - Säsongsplanering 

Emma Magnusson, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande  

 

 

11.6 Småland Blekinge BF – Regionsindelning  behandlas med motion 7,8, 9 och 14 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen lämnade in ett tilläggsyrkande med följande formulering: 

 

- att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en fördjupad analys, med positiva och negativa 

konsekvenser, av att genomföra en regionsindelning i den riktning som motionerna anvisar 

- att utredningen också ska se över alternativa strukturer i regioner och hur verksamhet alternativt 

kan organiseras 

- att delrapportering ska ske vid ordförandekonferensen 2017 och slutrapporteras vid förbundsmötet 

2017 och då kan konkreta stadgeförändringar presenteras 

- att representanter från SDF också ska inbjudas att medverka i analys-och utredningsarbetet 
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Lars-Göran Tängman, Ångermanlands BF yrkar bifall till styrelsens förslag, men vill ändå göra några 

medskick. Man kan inte börja med att rita en karta. Bara för att det har varit som det varit länge, är inte ett 

skäl till att förändra.  

 

Kai Pärnänen, Västerbottens BF sa att detta är tredje gången på 21 år som denna fråga diskuteras, nu får 

den beslutas om eller begravas. Situationen kan förändras snabbt, det beror mycket på vilket arbete som 

bedrivs i respektive kommun. Får man ny bowlinghall så förändras det i distriktet, men det kan gå lika fort 

åt andra hållet om en halls stängs. Vi måste arbeta tillsammans för att detta ska bli bra. Yrkar bifall till 

styrelsens tilläggsyrkande. 

 

Birgitta Siltberg, Gotlands BF är väldigt nöjd med styrelsens tilläggsyrkande. Skulle önska att uppdraget var 

lite mer utförligt, så att man gör ett medskick om att se över andra möjligheter/alternativ. Hoppas på en 

väldigt bra dialog i detta arbetet, det måste bli dialog även ner på föreningsnivå. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

 

11.7 Västergötlands BF- Regionsindelning 

Se motion nummer 6  

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

 

11.8 Upplands BF - Regionsindelning 

Se motion nummer 6. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

 

11.9 Gotlands BF – Gotlands BF vill förbli eget SDF 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen presenterade ett tilläggsyrkande på att motionen ska ingå i utredningen som 

beslutades på motion 6,7,8 och 14 

 

Birgitta Siltberg, Gotlands BF står där som representant för föreningarna på Gotland och beskrev hur  

samarbetet fungerat väldigt bra. De har lyckats öka verksamheten totalt sätt och framförallt på 

ungdomssidan. Det blir också dyrare för deras föreningar om det skulle bli regioner. Menar att det är viktigt 

att Gotland fortfarande har en röst på årsmötet. Yrkar bifall till förbundsstyrelsens tilläggsyrkande. 

 

 att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

 

11.10 Team Pergamon BC – Farmarlagens inverkan på kvalspelet 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen, men att frågan är intressant och skickar frågan 

till Seriekommittén för utredning. 

 

Pär Svensson, Göteborgs BF yrkar bifall till motionen. 

 

Peter Lagerroos, seriekommittén vill ha ett förtydligande om det avser hela seriesystemet 

Pär Svensson, Göteborgs BF menar att motionen avser hela seriesystemet 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande men att den ska ingå i serieutredningen. 

 

11.11 Skånes BF – Kvalspelet till Allsvenska Serierna 

Annelie Elnerud, förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad, då föreslagna ändringar har beslutats 

av förbundsstyrelsen tidigare. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
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11.12 Skånes BF – Damernas medverkan i herrarnas kval till Elitserien 

Helena Josjö, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen och att frågan skickats till Sportchefen och 

Seriekommittén för att se över hela seriepyramiden och därmed också spelbarhet framöver. Om 

utredningen inte är klar, så lyfter förbundsstyrelsen fråga innan inbjudan till nästa års seriespel skickas ut. 

 

Mats Lunderquist, Skånes BF vill har ett förtydligande av hur förbundsstyrelsen ställer sig till detta. Mats 

beskrev situationen mellan BK Kaskad / Kulladals BS och gör ett medskick att det måste förtydligas. Men 

yrkas bifall till att det ska ses över. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande och att skicka frågan för utredning 

   

 

11.13 Skånes BF – Omoljning vid kval till Elitserien 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 

 

Lars-Inge Andersson, Skånes BF förklarade att deras syfte är att det ska vara enklare för alla parter. Förstår 

inte varför det ska vara så besvärligt och inte lika villkor oavsett nivå och för hela året. Yrkar bifall till 

motionen.  

 

Carl Wikhede, förbundsstyrelsen som också är hallchef, berättar hur förslaget påverkar hallarna. Yrkar 

fortsatt avslag på motionen. 

 

Lars-Inge Andersson, Skånes BF yrkar på att det ska vara samma regler hela säsongen, det är det motionen 

handlar om. 

 

Peter Lagerroos, Seriekommittén förtydligade vad som gäller enligt Blå Boken idag.  

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande 

 

 

11.14    Stockholms BF - Regionsindelning 

Se motion nummer 6 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

 

 

11.15    Hallands BF – Förslag utredning om damers spelbarhet 

Helena Josjö, förbundsstyrelsen anser motionen besvarad. Tillägger i svaret avseende del 1 att damer får 

spela i både A- och F-lag samma omgång. Avseende del 2 i motionen så tillmötesgår styrelsen motionären 

och skickar frågan till serieutredningen. 

 

Beslutades 

 att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

 

 

§ 12 

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

Ulf Sjöblom föredrog förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2016/17.  

På inkomstsidan är det avvikelser på utbildning, elitstöd. På kostnadssidan är det elitkostnader som p.g.a. 

mästerskap i USA blev dyrt. Elitstödet tar ut varandra. Sportrådet har förändringar p.g.a. ändrade 

anställningsformer.  

 

Gullimar Åkerlund, Medelpads BF och Lars-Göran Tängman, Ångermanlands BF hade fråga omkring 

intäkter för marknadskommittén. 

 

Ulf Sjöblom, förbundsstyrelsen meddelade att förbundsstyrelsen aldrig tar med intäkter förrän det finns ett 

underskrivet avtal. 
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Agneta Lundgren, Stockholms BF undrar vad som ligger i övriga kostnader. Förtydligades av Sören 

Berggren, förbundskansliet. 

 

Henrik Axelsson, Närke BF undrar varför det är budgeterat mindre för Para, det besvarades av Sören 

Berggren, förbundskansliet att det beror på Special Olympics.  

 

Gullimar Åkerlund, Medelpads BF tycker att det skulle vara ”snyggt” att presentera ett noll-resultat. 

 

Valberedningen förslag är att styrelsens arvode blir oförändrade för verksamhetsåret 2016/2017. 

 

Beslutades 

 att fastställa styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2016/2017 

 att godkänna valberedningens förslag till arvode för styrelsen  

 

 

§ 13 

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

förbundsmöte 

Joakim Hübbe, 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 Carl Wikhede, Piteå och nyval av Ilpo Axenhus, Västervik. 

 

Beslutades 

 att välja Carl Wikhede och Ilpo Axenhus för en tid av 2 år 

 

 

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

Valberedningen föreslog nyval av Peter Tidbeck, Norrtälje för en tid av 1 år.  

 

Beslutades 

 att välja Peter Tidbeck, Norrtälje 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 Joakim Hübbe föreslog omval av Johan Rönnkvist, Stockholm samt omval av Willy 

Persson, Mariestad som revisorer. Valberedningen föreslår nyval Gunnar Thullberg, Stockholm samt omval 

av Leif Mörkfors som revisorssuppleanter. 

 

Beslutades 

 att välja Johan Rönnkvist, Stockholm som auktoriserad revisor och Willy Persson, Mariestad 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 
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Val av 3 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie 

förbundsmöte 

Joakim Hübbe och Gunilla Torkelsson avsade sig omval i valberedningen. 

Förslag på omval av Pär Svensson, Göteborg och förslag på nyval av Rasmus Grönlund, Göteborg, Emma 

Magnusson, Ulricehamn, Mats Lunderquist, Malmö. 

 

Eftersom stadgarna föreskriver att båda könen ska vara representerade i valberedningen så förklarades 

Emma Magnusson som vald då hon var den enda nominerade kvinnan. 

 

Sluten omröstning företogs vad gäller två av de manliga nomineringarna: 

 

Pär Svensson, Göteborg        : 52 

Rasmus Grönlund, Göteborg : 38 

Mats Lunderquist, Malmö       :44 

 

Till ordförande föreslogs Pär Svensson, Göteborg 

 

Förslag till suppleanter till valberedning: Rasmus Grönlund, Göteborg 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  Rasmus Grönlund, Göteborg och Sandra Eriksson, Göteborg till suppleanter i 

valberedningen 

 

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

förbundet.  

 

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

 

Annelie Elnerud och Emma Magnusson avtackades för sina arbeten som ledamöter i Svenska 

Bowlingförbundets styrelse. 

 

Innan mötet avslutades förrättades för utdelning av utmärkelser: 

 

Svenska Bowlingförbundets högsta utmärkelse Hedersmedalj i guld utdelades till: 

Nr. 165 Stefan Markenfelt, Fredrikshofs IF BK 

Nr. 167 Annelie Elnerud, B-K Eva, Stockholm 

 

Avtackning av Stefan Larsen, Varberg och Hans Karlsson, Stockholm för lång och trogen tjänst. Eva Larsson, 

Gislaved och Sture Pettersson, Henån kommer att bli avtackade vid annat tillfälle. 

 

Två nya ”Stora grabbar” har skrivit in sig i historien Jesper Svensson, Göteborg och Jenny Wegner, 

Hässleholm. Tyvärr kunde inte någon vara på plats för att ta emot utmärkelsen. 

 

Eva-Karin Gyllenberg (Göstas dotter) var på plats för att dela ut årets Gösta Zellén stipendium, vilket 

tilldelades Annelie Elnerud, Stockholm. Eva-Karin påminde om att det nu endast är en (1) till som kommer 

att kunna tilldelas GZ-stipendiet, så hon hoppas på många nomineringar nästa år. 

 

 

Härefter förklarade förbundsordförande Ulf Sjöblom mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 

 

Lena Sulkanen   

 

 

Justerat via epost av Christer Jonsson, Stig-Åke Andersson och Staffan Bergdahl 


