Mötesprotokoll Svenska Bowlsförbundet styrelsemöte kl. 20.15 den 11/3 - 2021
Närvarande: Åke Almli, Ordförande, Jim Broberg, Vice Ordförande, Carin Carlsson,
Kassör, Marcus Bergenheim, Sekreterare, Sebastian Jönsson, Ledamot Tobias
Egestrand, Suppleant, Benny Sjögren, Sportchef.
1. Mötet öppnades av ordförande Åke Almli
2. Dagordningen godkändes
3. Val av justeringsman
Sebastian Jönsson valdes till justeringsman
4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll 17/2 - 21 godkändes.
5.

Ekonomi
- Kassören Carin har fått tillgång till alla dokument och inväntar att banken ska
registrera och lägga upp åtkomsten till SBF:s konton.
- Fakturor på medlemsavgifter skickas ut i slutet av vecka 10.
- Vi byter inte bank, med tanke på att vi redan är inne i mars månad.
- Information om licenser för 2021 sammanställs. Har även fått tillgång till
försäkringsbrevet.

6. Rapporter
- Ordförande Åke har haft kontakt med Håkan Herne kring stadgar, formalia,
Riksidrottsförbundet.
- Det kommer ske ett möte med World Bowls Council via zoom. Benny
Sjögren är vald till ombud ifrån årsmötet. Det finns 3 röster från varje land
vilket innebär att det är 3 platser där Benny Sjögren har en. Styrelsen valde
att Åke Almli och Tommy Dahlgren är ordinarie.
7. Bordlagda frågor
Det var inga bordlagda frågor som belystes idag.
8. Kommunikation
Det har inkommit en offert angående hemsidan men tiden för inkomna offerter
utgår den 21/3.

9. Medlemskontakt
Ordförande fortsätter att kontakta medlemsföreningar och medlemmar.
Sportchefen Benny hat gjort föreningsbesök.
10. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Tävlingar
Sportchefen kommer åka till Sala den 13-14 mars för att tävla och för att titta
på spelare.
- Landslaget
Blir det ingen träff, finns det en plan b om att få ihop de tilltänkta tremannalag
och fyrmannalag i små konstellationer.
- Övrigt
Har fortsättningsvis spelarmöten för att samtala och kunna bygga.
Filmningen av matcher fortsätter och är viktig för att kunna se spelare.
11. Tävlingskommittén
På grund av läget i samhället med covid-19 går arbetet långsamt men de
fortsätter att arbeta med dessa punkter.
Förnyelse av licens för användandet av Tournament software.
Tävlingskommitténs arbete kring regelverk för att låna/hyra mattor i samband
med tävlingar i SBF:s regi.
Översyn kring gemensamma aktiviteter för medlemsklubbar och SBF till
exempel inför tävling, mediabevakning, sponsorkontakter med mera.
12. Juridiska kommittén
Tommy Glad är den första som är med i juridiska kommittén. Styrelsen
kommer undersöka och tillfråga fler personer eftersom det ska ingå två
personer i den juridiska kommittén.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor belystes.
14. Fastställande av tillfälle för nästa styrelsemöte
Nästa möte beslutades till den 25/3 kl. 20:15.
15. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli

Ordförande
Åke Almli

Sekreterare
Marcus Bergenheim

Justeringsman
Sebastian Jönsson

