Mötesprotokoll Svenska Bowlsförbundet styrelsemöte
Torsdag 25/3 – 2021
kl. 20:15
Närvarande:
Åke Almli, Ordförande, Jim Broberg, Vice Ordförande, Carin Carlsson, Kassör,
Marcus Bergenheim, Sekreterare, Sebastian Jönsson, Ledamot
1. Mötet öppnade av ordförande Åke Almli
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Carin Carlsson valdes till justerare.
4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll 11/3 godkändes.
5. Ekonomi
Det är tre klubbar som har betalat medlemsavgiften.
Kassören presenterade två olika budgetalternativ beroende på
samhällssituationen med covid-19. Styrelsen får i uppdrag att se över de olika
alternativen och komma med förslag.
Swish förbundet är en extra kostnad månadsvis och per swish för förbundet.
Styrelsen beslutade att avaktivera den här tjänsten för att spara pengar.
Licensen för tournament är betald och förlängd.
6. Rapporter
Ordförande Åke Almli har haft kontakt med:
•

Håkan Herne angående domare/Umpire, stadgar, RF. Håkan har en önskan
om att skapa en nationell domarbas i Sverige med utbildningar vilket kan leda
till behöriga domare inom bowlssporten i Sverige.
Styrelsen beslutar att ge Håkan i uppdrag att utforma ett arbete med svenska
domare i bowls.

•

Angående Conny Sander kontakt angående stadgar och önskan om
uppdatering/ändring av stadgar. Att ändra stadgar är en fråga till årsmötet, där
medlemsföreningarna beslutar om förändringar. Ordförande Åke tar kontakt
med Conny och ger han i uppdrag att se över stadgarna.

•

Göran Permudd angående protokoll.
Protokollen publiceras när de har blivit godkända och reviderade på hemsidan
och facebook för att medlemsföreningarna kan ta del av dem.

•

Dick Almén SSMBA och Christer Almén Överby Bowlsförening för att initiera
en kontakt mellan dem och den sittande styrelsen i SBF samt förtydliga och
klargöra att det från SBF:s sida inte föreligger någon avstängning av Överby
Bowlsförening eller spelare verksamma där och därför inget hinder att bli
medlem i SBF.
Det informerades att, för att inget eventuellt missförstånd ska kvarstå i saken,
om Överby Bowlsförening, eller dess medlemmar, vill delta i tävlingar
arrangerade av SBF eller tävlingar som samarrangeras med SBF, krävs ett
medlemskap i SBF liksom gällande tävlingslicens för spelare.
Vidare att alla spelare i en medlemsförening äger då rätt att delta i SM
tävlingar liksom att efter egna visade meriter kunna bli uttagna av SBF:s
förbundskapten att representera ett svenskt landslag.
Ett medlemskap i SBF behandlas av styrelsen efter att en formell ansökan till
SBF inkommit och en inbetalning av medlemsavgift skett.
Alla föreningar har, efter att ha godkänts av SBF som medlemsförening, att
följa SBF:s stadgar antagna av dess medlemsföreningar.

•

Tommy Dahlgren angående World Bowls Council.

•

Riksidrottsförbundet med anledning av att se över vilka riktlinjer som finns i ett
medlemskap. Åke hade ett samtal med en jurist som informerade att det krävs
25 medlemsföreningar och 1500 medlemmar. Nästa gång det beslutas om
medlemskap i riksidrottsförbundet är 2023.

7. Bordlagda frågor
Det fanns inga bordlagda frågor.
8. Kommunikation
•

Hemsidan
Styrelsen har fått in en offert och en intresseanmälan till att skapa en ny
hemsida. Marcus får i uppdrag att kontakta personen som lämnade in
intresseanmälan för en offert.

•

Facebooksidan
När protokoll publicerats, hänvisar vi till hemsidan där medlemmar kan läsa
mötesprotokoll.

9. Medlemskontakt
Styrelsen fortsätter sitt arbete med att ha kontakt med
medlemsföreningar/medlemmar.

10. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Sportchefen hade förhinder vid det här mötet.
11. Tävlingskommittén
Tävlingskommittén fortsätter sitt arbete och hade inget nytt att informera om.
12. Juridiska kommittén
Styrelsen inväntar svar från tillfrågad person om hen vill vara med.
13. Övriga frågor
*SBF visioner och mål
Styrelsen ska till nästa möte samtala om visioner och mål.
*Poäng
Efter att ha sett matcher som Borgholm Bowls sänder, har de haft skyltar med
namn under poängen. Vi i styrelsen skulle rekommendera att alla använder
namn för det blir lättare att hänga med i matchen.
14. Fastställande av tillfälle för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte fastställdes till torsdagen den 27/5-21 kl. 20:15.
15. Mötet avslutandes av ordförande Åke Almli.
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