Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) extrainkallat styrelsemöte kl. 20.15
den 9/8- 2021
Närvarande: Åke Almli, Ordförande, Carin Carlsson, Kassör, Marcus
Bergenheim, Sekreterare, Sebastian Jönsson, Ledamot och Tommy Gladh,
Juridiska kommittén.
1. Mötet öppnades av ordförande Åke Almli.
2. Dagordningen godkändes.
3. Carin Carlsson valdes till justerare.
4. Styrelsen har den 30/7 mottagit ett förslag om en medlingskommitté från
Borgholms Bowlssällskap (BBS) med krav om svar från SBF senast den 2/8
kl. 09:00. Styrelsen har i detta informerat BBS om att SBF:s styrelse inte har
haft möjlighet att behandla deras förslag då styrelsen inte har hunnit
sammankallats innan BBS tidsfrist löpt ut.
Ordförande Åke Almli har i detta även informerat BBS representanter att
styrelsen hela tiden har arbetat aktivt för att finna lösningar för deltagande i
SM tävling vilket också har skickats skriftligen till berörda spelare.
5. Då svar ej inkommit från berörda spelare beslutar SBF:s styrelse i samråd
med juridiska kommittén att 4 spelare ej kan deltaga vid SM tävlingen i
Borgholm den 28 - 29 augusti 2021 arrangerad av SBF då deras deltagande
bryter mot SBF:s stadgar.
SBF:s beslut enligt bifogad bilaga.
6. Mötet avslutades av ordförande Åke Almli
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Beslut den 9/8 2021
Styrelsen för Svenska Bowlsförbundet (SBF) har fattat ett enhälligt beslut den 9/8
2021, vilket innebär att fyra enskilda medlemmar i Borgholms Bowls Sällskap (BBS)
inte får deltaga i SM-tävlingen den 28-29/8 2021. Styrelsen har fattat sitt beslut i
samråd med den juridiska kommittén som i sin tur har samtalat med
Riksidrottsförbundets jurist.
Det här beslutet har tagits utifrån SBF:s stadgar (reviderade 2019) kap. 2 § 3:
“Medlem, eller en enskild person som tillhör en till SBF ansluten medlem, har
rätt att delta i SBF:s idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga
medlemmar och enskilda personer som tillhör en till SBF ansluten medlem.”
Riktlinjer för medlemmar i SBF:s stadgar kap 2. § 1 om medlemskap att medlemmen
ska “stödja SBF:s ändamål” och kan avslås om de anses “motarbetar förbundets
intressen” eller “på ett annat sätt skadar förbundet”.
Dessa fyra medlemmar har blivit kontaktade via telefonsamtal samt fått ett utskick
den 2/8 2021 med en försäkran om att de behöver efterfölja SBF:s stadgar och
riktlinjer för att kunna deltaga på SM. De har fått utskicket på grund av att de har
varit eller är anknutna till ett konkurrerande förbund, liknande verksamheter eller
grupper. Ingen av dessa medlemmar har skrivit på detta dokument eller återkommit
till styrelsen. Det gör att styrelsens enda alternativ är att följa förbundets stadgar och
inte bevilja deras deltagande vid detta SM. Styrelsen kommer att sammanställa och
redovisa styrelsens process fram till beslut.
SBF kommer att betala tillbaka både anmälningsavgift och licensen till de enskilt
berörda medlemmarna.
Styrelsen i Svenska Bowlsförbundet den 10/8 2021

