
 

Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 5/7- 2021 

Närvarande: Åke Almli, Ordförande, Carin Carlsson, Kassör, Sebastian 

Jönsson, Ledamot, Marcus Bergenheim, Sekreterare, Benny Sjögren, 

Sportchef.  

1. Mötet öppnades av ordförande Åke Almli. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av justeringsman  

Till justeringsman valdes Sebastian Jönsson. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll 17/6-2021 har justerats och godkänts. 

 

5. Ekonomi 

Kassören hade inget nytt att redovisa sedan föregående styrelsemötet den 

5/7-2021. 

 

6. Bordlagda frågor 

Till nästa möte ska styrelsen fundera över ett upplägg av sponsringen till 

förbundets tävlingar. 

 

7. Kommunikation 

Styrelsen ska få en lathund till den nya hemsidan för att kunna föra in den nya 

informationen. För stunden har de lagt över allt från den gamla hemsidan till 

den nya. Marcus Bergenheim ska föra in den nya informationen på hemsidan. 

 

På den nya hemsidan skulle vi vilja lägga till flikarna Styrelsen, Landslaget 

och Bowls. Under fliken styrelsen ska det finnas underrubriker som 

styrelsemedlemmar, protokoll och stadgar. Under fliken bowls kan det finnas 

rubriker som historia, vad är bowls, regler med mera. 

 

8. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar 

Det finns ett förslag till ett nytt landslagsläger den 9-10/10. Plats ännu ej 

fastställd 

 

9. Tävlingskommittén 

Tävlingskalender för hösten 2021. 

Alla tävlingar ska läggas ut på förbundets hemsida. Tävlingar som anordnad 

av medlemsföreningar ska även ingå för att det ska bli enkelt för alla att hitta 

de olika tävlingarna. 

 



 

Första SM-tävlingen går av stapeln i Borgholm den 28-29/8 och är en 

singelturnering  28-29/8. Tävlingsavgiften är 300 kr per person och för tillfället 

är det 72 spelare anmälda. 

Observera att en deltagares tävlingslicens måste vara betald senast den 2/8-

2021 för att en lottning till denna tävling skall kunna ske med aktuella spelare 

som har tävlingslicens. 

Andra SM-tävlingen är en tremanna-turnering som kommer vara i Stockholm 

den 11-12/9. Tävlingsavgiften är 200 kr per person och laget utser en person 

som betalar in den lagets sammanlagda summa till förbundet samt 

deltagarnas namn. Anmälan kommer öppna den 1/8. Benny Sjögren ska göra 

ett kollage som inbjudan till turneringen.  

 

SM-tävlingarna i tvåmanna och fyrmanna kommer ske i Färgelanda den 6-

7/11. Anmälan kommer öppna den 15/9 och tävlingsavgifterna är 250 kr per 

person i tvåmanna och 200 kr i fyrmanna. Det är en person per lag som 

betalar lagets sammanlagda avgift.  

 

Observera att för deltagande i tävlingar arrangerade av SBF eller av SBF 

sanktionerade tävlingar gäller att deltagaren är medlem i en av SBF’s 

medlemsföreningar och att deltagaren också innehar en aktuell tävlingslicens.  

SBF och Tävlingskommitén vill också informera om en tvåmanna-tävling i 

Lysekil den 4-5/12-2021 arrangerad av Gullmarens CentreCourt och 

Grebbestad Bowls Club, mer information kommer att förmedlas av dessa vid 

ett senare tillfälle. 

10. Juridiska kommittén 

Inga frågor behandlades. 

 

11. Övriga frågor 

Angående den vakanta platsen i styrelsen ska Åke Almli ta kontakt med 

Tobias Egestrand med förhoppning att han vill bli ordinarie ledamot i 

styrelsen. 

 

12. Nästa möte 

Torsdag den 12/8 klockan 20:15. 

 

13.  Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli 

 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeringsman 

Åke Almli  Marcus Bergenheim Sebastian Jönsson 


