Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) extrainsatt styrelsemöte
kl. 13.15 den 28/8 - 2021
Närvarande: Åke Almli, ordförande, Marcus Bergenheim, sekreterare,
Carin Carlsson, Kassör, Sebastian Jönsson.

1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordförande Åke Almli
Dagordningen godkändes
Carin Carlsson valdes till justerare
Borgholms Bowlssällskap
SBF beslutar härmed att utesluta Borgholms Bowlssällskap (se bilaga).
Styrelsemötet har föregåtts av flera samtal mellan styrelseledamöterna samt
förfrågning av juridiska kommittén kring tolkning av stadgar och
rekommendation.
Styrelsen var efter detta vid styrelsemötet eniga i sitt beslut inkluderande icke
närvarande vid det formella beslutandet.

5. Mötet avslutas av ordförande Åke Almli

Åke Almli
Ordförande

Marcus Bergenheim
Sekreterare

Carin Carlsson
Justerare

Bilaga
Till Borgholms Bowls Sällskap/ BBS
SBF önskar ta del av BBS styrelseprotokoll där skäl och grunder framgår kring BBS
agerande under innevarande år.
SBF erinrar BBS om dess egna stadgar där det i paragraf 3 tydligt framgår att BBS har att
följa SBF beslut.
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Föreningen är medlem i Svenska Bowls Förbundet (SBF) som är anslutet till den
internationella bowls federationen World Short Mat Bowls Council (WSMBC). Föreningen är
skyldig att följa SBF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av SBF. På begäran av
SBF:s styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt
lämna av SBF begärda uppgifter (enligt BBS stadgar 2020-08-13).
På grund av BBS agerande inför SM-tävlingen på Öland 28-29/ 2021,
där BBS valde att avsluta samarbetet med Svenska Bowls Förbundet
och istället starta en egen konkurrerande tävling, finner SBF att detta strider mot SBF 's
stadgar gällande anslutna klubbar/föreningar 2 kap. 5 paragrafen.
BBS agerande visar att BBS inte stödjer SBF 's stadgar
samt att BBS agerande skadat SBF 's verksamhet och intressen.
På dessa grunder och enligt SBF´s stadgar, utesluts härmed BBS den 27/8 -2021 som
medlemsförening i Svenska Bowls Förbundet.
Överklagan på detta beslut skall ha inkommit till SBF senast 14 dagar efter beslutsdatum.
Styrelsen
Svenska Bowls Förbundet

