PROTOKOLL FRÅN SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA
Plats: ”Skypemöte” via plattformen ZOOM
Tidpunkt: lördagen den 30 januari 2021 kl. 16.00
1. Upprop och justering av röstlängd. Alla 12 klubbar deltar med ordförande eller ombud.
2. Val av ordförande för mötet. Tommy Dahlgren.
3. Val av sekreterare för mötet. Sebastian Jönsson.
4. Val av två personer att vara rösträknare och att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll. Carin Carlsson och Martin Aronsson.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande. Det finner årsmötet att så är fallet.
5B. Fastställande av dagordning. Årsmötet finner att så är fallet.
6. Behandling av:
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste kalenderår.
i. Göran Borgö anser att vissa delar av verksamhetsberättelsen ska ändras och ta bort det
gamla som alla känner till.
ii. Stefan Nilsson vill tillägga Ölands nya bowlshall.
iii. Dag Jönsson från GCC lyfter att vi enbart har positiva upplevelser med styrelsen för
Bowlsförbundet.
Styrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna och de godtas.
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för senaste kalenderår. Kassör går igenom
förvaltningsberättelsen för 2019 och 2020. Sala ställer en fråga om 2019 års antal
medlemmar. Kassören svarar att det är antal som betalats in. Ödeborg vill ha reda på vad de
övriga är 2019. Kassören går igenom och förtydligar. Göran Borgö föreslår att specificera
upp kostnader för att förenkla för icke-styrelsemedlemmar. Kassören säger att styrelsen
jobbar på att förtydliga det ytterliggare. Önskan från SPF solvändan att lägga en budget för
2021 så man kan följa den.
7. Föredragning av revisionsberättelse. Genomgången.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. Årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.
9. Fastställande av föreningarnas årsavgift till SBF. 1000kr per kalenderår.
10. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande kalenderår. Håkan Herne går igenom
vad som gjorts och vilka krav som RF ställer för att få bli upptagen i deras gemenskap.
Tommy Glad berättar att RF kan komma att revidera kraven så att mindre förbund ges
möjlighet att bli upptagna.
11. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande kalenderår. Den fastställs.
12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner som senast 1 januari inkommit
till förbundsstyrelsen från medlemsförening. Salas motion läses upp. Diskussion kring
ersättningar och vilka landslag ska få tillgång till förbundets pengar. Stefan Nilssons motion
tas upp. Ordförande går igenom vad som gäller. Motionerna ska tas upp av nya styrelsen.
13. Val av förbundsordförande för en tid av ett år. Votering mellan Åke Almli och Conny
Sander. Förbundsmötet väljer i en sluten votering: Åke Almli som ordförande
14. Val av två ledamöter för en tid av två år. Sebastian Jönsson och Jim Broberg väljs.
15. Val av två ledamöter för en tid av ett år. Carin Carlsson och Marcus Bergenheim väljs.
16. Val av två suppleanter till förbundsstyrelsen för en tid av ett år. Dag Jönsson och Tobias
Egestrand väljs.
17. Val av två revisorer alternativt uppdra åt styrelsen att anlita en extern auktoriserad
revisor. Göran Permudd och Karl Nordlund väljs.
18. Val av två ledamöter att ingå i valberedningen för en tid av ett år. En skall utses som ordf.
i valberedningen. Ulf Hällstrand väljs till ordförande och Tommy Glad väljs.
19. Val av ett ombud till möten där förbundet har rätt att var ombud. Valet gäller för ett år.
Benny Sjögren väljs.

20. Övriga frågor:
- Rapport från den nytillträdda sportchefen Benny Sjögren. Benny går igenom planer för
framtiden. Han har kontaktat alla föreningar.
- Aktuell rapport från Bowls Norge gällande framtiden av Gunnar Frantzen- Det är helt dött i
Norge. Inga får spela. Alla har en röst i Norge. Dom jobbar också på att komma in i RF i
Norge. De jobbar på en tävlingskalender som hoppas komma i gång i höst. De har några
medium som de använder för att gå ut med information.
- Samt övriga frågor som påkallats under punk 5.
21. Förbundsmötets avslutande. Tommy Dahlgren avslutar mötet med att tacka avgående
styrelse för deras jobb.
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