Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 18/2- 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. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justeringsman
Sebastian Jönsson valdes till justeringsman.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll 6/2 - 21 godkändes av styrelsen.
5. Ekonomi
-Rapport från kassören
-Kassören Carin har pratat med Bengt och fått kassabok och övriga dokument
skickat till sig. Kassören behöver få tillgång till årsmötesprotokollet samt ett
protokoll för det konstituerande mötet för att kunna få tillgång till bankkonto.
- Byte från Handelsbanken till Swedbank.
Kassören ska undersöka kostnadsfrågan när hon får tillgång till bankkontot.
- Fakturor med medlemsavgiften till SBF
Kommer att skickas ut när kassören får tillgång till bankkontot.
- Spelarlicens
För att skicka ut dessa fakturor behövs ett underlag för att
medlemsföreningarna ska veta vad som ingår. Jim ska ta kontakt med Bengt
för att se om det finns ett försäkringsbrev. Carin kan formulera ett underlag.
Fråga kring ansvarig
- Styrelsen kommer att hålla sig informerad och följa aktuella
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, liksom beslut och regler
fattade av regeringen, innan officiella tävlingar genomförs i SBF:s regi.
-I händelse av att SM tävlingar inte kan genomföras detta år kommer
styrelsen att ta upp frågan kring inbetalda spelarlicenser för 2021 igen.

- Kostnadsersättningar till Sportchefen, Benny Sjögren, de ska betalas ut
månadsvis och Benny har kontakt med kassören.

-Förslag om budget kan göras efter att kassören har fått tillgång till
bankkontot.
6.

Rapporter
Åke Almli har varit i kontakt med Göran Permudd (revisor) angående
styrelsens arbete och årsmötet 2021.

7.

Bordlagda frågor
- Från årsmötet ligger ett förslag om att styrelsen ska ta kontakt med svenska
riksidrottsförbundet. Ordförande Åke har fått i uppdrag att ta kontakt med
svenska riksidrottsförbundet och återkomma till styrelsen.

8.

Kommunikation
- Hemsidan
Styrelsen önskar veta om det finns någon annan bland medlemsföreningarna
som är villig att lämna ytterligare prisförslag för denna tjänst och att denne då
snarast tar kontakt med styrelsen i detta ärende för mer fakta kring vad som
önskas i denna investering innan styrelsen tar beslut. Sebastian ska formulera
ett underlag om vad ska ingå i hemsidan.
Ansvariga för information som publiceras i sociala medier är Jim Broberg och
Benny Sjögren och det är också de som ska kontaktas vid önskemål om att
information ska publiceras, till exempel i samband med tävlingar, händelser
och aktiviteter gällande alla bowlssporter inom SBF eller annan information
man vill dela med sig till SBF:s medlemsföreningar. Det ska skrivas både på
facebook och hemsidan.
Uppdatera på hemsidan om att vi ska bygga en ny hemsida samt vilka som
ska kontaktas vid frågor. Jim får i uppdrag att uppdatera informationen på
hemsidan.

9.

Medlemskontakt
Åke har fått kontaktuppgifter till alla ordförande i medlemsföreningar för att
kunna ta kontakt med dem.

10.

Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Aktuellt allmänt/Intresse för landslaget
Benny fortsätter arbetet med spelarsamtal och att matcher filmas bland alla
klubbar. Syftet med filmandet är att spelarna ska få en chans att visa upp sig
och det går hand i hand med landslaget.
Ett intyg håller på att författas av Benny för att kunna visa upp för
kommunstyrelsen i sin kommun för att kunna få möjlighet att träna.
SM tävlingar
Svårt att veta hur det kommer se ut i framtiden men det finns en plan.

Aktuellt kring landslagssamlingen.
Fortfarande svårt att veta om det kommer ske en landslagssamling i maj. Ett
förslag kan vara att spela utomhus för att kunna träffas. Ett annat alternativ är
att dela upp landslagssamlingar i mindre grupper.
11.

Tävlingskommittén
Arbetar enligt plan med de frågor som beslutades från förra styrelsemötet.

12.

Juridiska kommittén
Jim Broberg får i uppdrag att se över intresset att vara med i den juridiska
kommittén.

13.

Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor idag.

14.

Nästa möte
Torsdag 11/3 klockan 20:15.

15.

Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli.

Ordförande
Åke Almli

Sekreterare
Marcus Bergenheim

Justeringsman
Sebastian Jönsson

