Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 17/6- 2021
Närvarande: Åke Almli, Ordförande, Carin Carlsson, Kassör, Marcus Bergenheim,
Sekreterare, Sebastian Jönsson, Ledamot.
1. Mötet öppnades av ordförande Åke Almli
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justeringsman
Carin Carlsson valdes till justeringsman.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokollet 27/5 - 21 godkändes av styrelsen och sekreteraren och
sekreteraren mailar ut protokollet till respektive ordförande i medlemsklubbarna och
revisorerna.
5. Ekonomi
Allt fler spelare betalar in tävlingslicens för 2021. Spelare som löst tävlingslicens för
2020, får tävla även 2021 på denna licens.
Anmälningsavgifter till Singel SM betalas in.
6. Rapporter
Det har inte inkommit något protokoll från World council vilket gör att det är svårt att
skriva en sammanfattning som styrker vår uppfattning.
7. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor behandlades.
8. Kommunikation
Styrelsen beslutar att alla i styrelsen och förbundskaptenen ska vara administratörer
på facebooksidan och hemsidan.
Styrelsen beslutar att det ska finnas en informationsgrupp som ansvarar och ska ge
förslag på hur styrelsen ska arbeta med information. Gruppen består av Åke Almli,
Sebastian Jönsson och Marcus Bergenheim
Den nya hemsidan kommer vara klar i juni.
9. Medlemskontakt
Ingen kontakt att redovisa.
10. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Aktuellt allmänt/Intresse för landslaget
Förbundskaptenen planerar en landslagssamling i oktober.

SM tävlingar
Uppdatering om singel-SM tävling i Borgholm:
Det är 49 anmälda men som 42 betalat för tillfället av 72 platser. Det krävs 20 mattor
till SM-tävlingen just nu finns det 12 mattor. Det kommer bli en livelottning två
veckor.
Benny har börjat arbeta med sponsorer till tävlingen och tanken är att de ska sponsra
med 2500 kr/matta. Det är ordnat med sponsor av blommor.
Det finns en tanke att ha en samling på fredagskvällen för samkväm, grilla och
underhållning. Benny ska undersöka om kostnad för en musiker/underhållare.
SM i 3-manna kommer ske i Stockholm under september månad.
SM i 2-manna och 4-manna kommer ske i Ödeborg.
11. Tävlingskommittén
Se över hur vi kan nå ut till klubbarna med tävlingar och hur det går till att anordna
tävlingar
12. Juridiska kommittén
Det fanns inga ärenden att behandla.
13. Övriga frågor
Jim Broberg väljer att avsäga sitt uppdrag i styrelsen med omedelbar verkan.
Ordförande Åke ska kolla med suppleanter om de kan tänkas att bli ordinarie.
Benny ska se över en tävling arrangerat av styrelsen under sommar-OS.
Se över en ny landslagströja som även går att köpa i en shop.
Till nästa möte ska vi fundera på en checklista för att arrangera en SM-tävling för att
underlätta och få kunskap om vad som krävs vid ett arrangemang.
14. Nästa möte
Måndag den 5/7 klockan 20:15.
15. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli.
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