Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 13.00 den 6/2- 2021
Närvarande: Åke Almli, Ordförande, Jim Broberg, Vice Ordförande, Carin Carlsson,
Kassör, Marcus Bergenheim, Sekreterare, Sebastian Jönsson, Ledamot, Tobias
Egestrand, Suppleant, Dag Jönsson, Suppleant, Benny Sjögren, Sportchef.
1. Mötet öppnades av ordförande Åke Almli
2. Dagordningen godkändes
3. Val av justerare
Tobias Egestrand valdes till justeringsman
4. Ekonomi
- Den nyvalda kassören Carin Carlsson ska ta kontakt med Bengt
Johansson för att överta det som tillhör SBF:s ekonomi.
- Kassören får i uppdrag att undersöka ett byte från Handelsbanken till
Swedbank. Fakturor med medlemsavgiften till SBF kommer att skickas ut
till SBF:s medlemsföreningar.
- Spelarlicens är 250 kr. för 2021, detta för att försäkringarna fortfarande
ska gälla under innevarande år då styrelsen bedömer att det kommer
finnas möjligheter till att genomföra SM tävlingar detta år. 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 enligt kontrakt betalas ut månadsvis till Sportchefen,
Benny Sjögren.
- Benny Sjögren, Jim Broberg och Sebastian Jönsson har fått i uppdrag av
styrelsen att återkomma med uppgifter om vad som ekonomiskt krävs för
att filma träningar, tävlingar mm, något som Sportchefen kan använda för
att med bild informera, utbilda och visa på olika taktiska strategier i spelet.
5. Rapporter
Åke Almli har varit i kontakt med Gunnar Frantzen, Bowls Norges ordförande,
som bjudit in till att närvara vid möten i Norge för att utbyta erfarenheter och
utveckla samarbetet mellan länderna liksom att gemensamt vidareutveckla
kännedom och intresset för bowlssporten i Norden.
6. Bordlagda frågor
Två motioner från CK Silverstenen och Borgholms bowlssällskap hade
inkommit till årsmötet som den nya styrelsen fick i uppdrag att ta upp.
- Angående mer och lättillgänglig information kommer det att tas upp under
punkten Kommunikation nedan.

-

-

Fråga om seriespel mellan klubbarna kommer att tas upp under punkterna
Tävlingskommittén och Sportchefen/Förbundskaptenen informerar.
Angående Lawn bowls fick Åke Almli i uppdrag att ta kontakt med CK
Silverstenen och återkomma till styrelsen hur de själva tänker kring detta.
Angående kontakt med Överby IF Bowls (och SSMBA), styrelsen har
diskuterat och föreningen får inkomma med en formell ansökan om
medlemsskap i SBF som styrelsen kan behandla och ta ställning till utifrån
SBFs stadgar. Styrelsen för 2021 ser inte några nuvarande eller
pågående tvister med någon förening eller organisation.
En annan frågeställning som lyftes upp på årsmötet var medlemskap i
Riksidrottsförbundet. Åke Almli ska undersöka och ta kontakt med dem
och återkomma till styrelsen.

7. Kommunikation
- Marcus Bergenheim ska skapa en sluten facebookgrupp till styrelsen för
att underlätta kommunikationen.
- Sebastian Jönsson hade ett uppdrag att undersöka kostnader till en ny
hemsida.
- En lista på SBFs medlemsföreningar med kontaktuppgifter kommer att
publiceras på hemsidan så fort den nya sidan är i drift, där även regler
kring GDPR kommer att beaktas.
- Stadgar och tävlingsregler återpubliceras på den nya kommande
hemsidan och på Facebook. Styrelseprotokoll och information om
tävlingar, aktiviteter mm kommer att publiceras löpande.
- Ansvariga för sociala medier är Jim Broberg och Benny Sjögren.
8. Medlemskontakt
Åke Almli ska ta kontakt med alla medlemsföreningar för samtal och
återkomma till styrelsen med föreningarnas synpunkter, intressen och
visioner.
9. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Benny Sjögren informerade om dagsläget samt planer inför framtiden vilket
kommer att publiceras allt eftersom på den kommande hemsidan och
facebook. Utöver samarbetet med Tävlingskommittén kommer Jonas Häger
vara med och hjälpa till inom utbildning.
SM tävlingar - Tävlingskalendern är preliminärt spikad och föreningar kommer
att kontaktas för att se kring intresset att vara arrangör för dessa. För
närvarande är det svårt att veta hur de preliminära planerna kommer att
utvecklas med anledning och hänsyn till den pågående pandemin.
Landslaget. Det finns en plan om ett landslagsläger/träff i maj men kan
skjutas på framtiden med tanke på den rådande situationen i världen.

Benny har varit i kontakt med alla föreningar, men inväntar svar från en. Det
kommer snart att mailas ut en förfrågan för att se hur intresset är att delta i
landslaget samt information om och kring vad som krävs för att spela där.
10. Tävlingskommittén
- Tävlingskommittén består av Benny Sjögren, Jim Broberg och Sebastian
Jönsson.
- En förnyelse av licens för användandet av Tournament software behöver
göras. Jim Broberg och Carin Carlsson har fått i uppdrag att se över detta
samt att ta kontakt med Lars Hansen i detta.
- Tävlingskommittén ska se över ett upplägg med att hyra/låna mattor till
tävlingar och återkomma till styrelsen med ett regelverk för detta.
- Åke Almli kommer att återkomma med ett förslag hur man kan lägga upp
ett gemensamt koncept för hur varje medlemsförening, enskilt eller
tillsammans med SBF, skulle kunna skapa olika kringaktiviteter, större
medieintresse och i förlängningen mer mediabevakning. Detta med avsikt
för att skapa mer intresse i samband med framtida tävlingar och för att
locka fler utövare samt sponsor- och reklamintäkter.
11. Juridiska kommittén
Styrelsen har fått några förslag på medlemmar att ta kontakt med kring deras
intresse att vara ledamot i den Juridiska kommittén för att hjälpa och vara ett
stöd i styrelsens arbete i att för medlemsföreningarna räkning se till att SBF:s
stadgar efterlevs.
12. Övriga frågor
Marcus Bergenheim ska skapa ett Google drive verktyg till styrelsen för att
samla dokument, bilder med mera på ett ställe och genom denna teknik få
möjlighet i att individuellt och samtidigt kunna arbeta med gemensamma
dokument från olika platser.
13. Nästa möte
Torsdag 17/2–2021 kl. 20:15.
14. Mötet avslutades
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Justeringsman
Tobias Egestrand

