Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 12/8 2021
Närvarande: Åke Almli, ordförande, Marcus Bergenheim, sekreterare, Carin
Carlsson, Kassör, Sebastian Jönsson, Ledamot, Benny Sjögren,
Förbundskapten, Jim Broberg, Vice förbundskapten.
1. Mötet öppnades av Ordförande Åke Almli.
2. Dagordningen godkändes.
3. Carin Carlsson valdes till justeringsman
4. Genomgång av föregående protokoll vilket godkändes.
5. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Aktuellt allmänt/Intresse för landslaget
Den som som vinner SM-tävlingen i Borgholm får en plats i VM-truppen till
Belgien 2022.
SM tävlingar
Borgholms Bowls har avsagt sig att vara medarrangör till SM tävlingen och
Öland Bowls är nya medarrangörer. Tävlingen kommer ske i Borgholms
sporthall samma datum som innan.
Förbundskaptenen Benny har beställt pokaler och medaljer till Singel-SM i
Borgholm.
Stockholmsklubbarna informerar att de inte har en möjlighet att ha en SMtävling i September men önskar att hålla i en SM-tävling till Hösten 2022.

6. Tävlingskommittén
Tävlingskommittén får i uppdrag att flytta tremanna-SM.
7. Ekonomi

Kassören återbetalar anmälningsavgiften till de som meddelar att de inte ska
deltaga vid singel-SM.
På grund av flytt av singel-SM och Borgholm Bowls avsägelse som
medarrangör kan förbundet få en merkostnad.
Den vice förbundskapten Jim Broberg har lämnat ett förslag på ersättning
som styrelsen i samförstånd med Jim har godkänt och avtalat.

8. Rapporter
Ordförande Åke Almli har haft löpande kontakt med World short mat bowls
council (WSMBC), där SBF har deras fulla stöd.
Åke Almli sitter i utvecklingsgruppen i WSMBC.
9. Bordlagda frågor
I samråd med juridiska kommittén ska föreningen Borgholms Bowls agerande
under 2021 granskas om en eventuell konsekvens vilka är en varning eller
uteslutning. Juridiska kommittén får i uppdrag att formulera en skrift.
10. Kommunikation
Det har varit problem med den officiella mailadressen
info@bowlssweden.com, ledamot Sebastian Jönsson får i uppdrag att se över
den.
11. Juridiska kommittén
Styrelsen har mottagit råd från juridiska kommittén.
12. Övriga frågor
Styrelsen har börjat formulera en sammanfattning om processen och
styrelsens arbete inför Singel-SM.
13. Nästa möte
Styrelsen kommer att besluta om en ny mötestid efter singel-SM i Borgholm
då styrelsen vill fokusera på tävlingen.
14. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli
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