Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 27/5- 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 protokollet 25/3 - 21 godkändes av styrelsen.
5. Ekonomi
Det finns ca 95 000 kr på kontot. Det finns fortfarande föreningar som inte har
betalat medlemsavgiften. Vad gäller spelarlicensen för 2021 har en del av
utövarna betalat den.
6. Rapporter
Ordförande Åke har varit i kontakt med Håkan Herne om domarutbildningen
och meddelat att styrelsen ger han i uppdrag att strukturera upp den.
Ordföranden har även varit i kontakt med Conny Sander angående förbundets
stadgar och gett han i uppdrag att gå igenom dessa och presentera förslag i
god tid innan årsmötet.
Gamla protokoll finns hos Tommy och kommer överlämnas till styrelsen vid
nästa fysiska träff.
7. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor behandlades under det här mötet.
8. Kommunikation
Styrelsen beslutar att Blue Tide AB ska göra förbundets hemsida efter
inkomna offerter och samtal. Det har förekommit fler alternativ som avslagits
på grund av bristande kommunikation. Sebastian Jönsson ingick inte i
beslutet på grund av jäv.
En fråga som ska undersökas till hemsidan utöver föreslagna punkter är om
det går att anmäla sig till tävlingar via hemsidan. För inspiration går det att se
SMPT:s hemsida.
Ansvarig för hemsidan och uppdatering av den beslutats vid senare tillfälle
när hemsidan är klar.
Styrelsen beslutar att byta webhotell för att spara pengar.

Det har varit lugnt på facebooksidan, den ska uppdateras med information om
restriktioner om corona.
9. Medlemskontakt
Kassören har varit i kontakt med Anders Bergzén angående förbundets roll
angående medlemsantal i de olika föreningarna. Förbundets ansvar är
gentemot medlemsföreningarna och de själva har ansvar för medlemsantalet.
10. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Aktuellt allmänt/Intresse för landslaget
Får invänta restriktionerna för ett nytt landslagsläger.
SM tävlingar
Singel-SM har flyttats till 28-29 augusti och kommer fortfarande ske i
Borgholm. Uppläget är inte helt klart med tanke på den rådande situationen i
samhället.Flytta singel SM till slutet av augusti istället för i början av månaden.
Ödeborg har fått frågan om att arrangera 2-manna och 4-manna SM och ska
återkomma om svar.
11. Tävlingskommittén
Det finns inget som är aktuellt för stunden.
12. Juridiska kommittén
För tillfället finns det inget ärende.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
14. Nästa möte
Torsdag 17/6 - 2021 kl. 20:15
15. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli.
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