Dagordning Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte
kl. 20.15 den 2/9- 2021
Närvarande: Åke Almli, ordförande, Marcus Bergenheim, sekreterare, Carin
Carlsson, kassör, Sebastian Jönsson ledamot, Tommy Gladh, Juridiska
kommittén, Jim Broberg, assisterande förbundskapten.
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Carin Carlsson valdes till justerare.
4. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll den 12/8 godkändes.
5. Sportchefen/Förbundskaptenen informerar
Sportchefen var ej närvarande under mötet men vice förbundskapten
närvarade och informerade styrelsen.
SM tävlingar
Tremanna SM är osäkert för stunden då Sala har avböjt att anordna tävlingen.
Se vidare under punkt 6.
6. Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ska ha ett möte och planera för tremanna SM och
återkomma snarast med nytt datum och plats.
Det finns önskemål om att tävlingskommittén ordnar ett schema för hur
invigning, tävlingen och avslutning med vilka som ska prata med mera.
Tävlingskommittén ska kontakta klubbarna för att se vilka tävlingar som
klubbarna vill vara arrangör för 2022, så att tävlingskommittén kan planera för
kommande år.
7. Ekonomi

Det finns ca 102 000 kr på kontot.
Utgifter i samband med Singel SM i Borgholm är medaljer, frakt av mattor,
hyresbidrag till Öland Bowls ej betalda vid mötestillfället.

Kassörens mål är att det ska finnas 90 000 kr på kontot vid årsskiftet,
exklusive eventuella sponsorintäkter.
8. Rapporter
Med anledning av uttalanden från personer utanför SBF i Ölandsbladet under
SM helgen om att dessa anser sig vara livstids avstängda av SBF och att det
uppges att SBF inte varit i kontakt med dem, har ordföranden haft kontakt
med Ölandsbladet för att informera att dessa uttalanden är helt felaktiga.
Då Strömstadstidningen tidigare haft liknande uttalande publicerade har även
de blivit informerade kring fakta i saken.
Ordföranden och Förbundskaptenen har var och en fått ett mail från Håkan
Herne angående styrelsens agerande och beslut enligt SBF:s gällande
stadgar inför och under singel SM 2021.
”Efter att ha tagit del av den gedigna genomgången, och talat med Conny
Sander, kan jag bara konstatera att en förlikningsgrupp som jag föreslagit inte
hade kunnat komma till något annat resultat än vad SBFs styrelse (förbundets
högsta juridiska instans) hade kommit fram till.”
9. Bordlagda frågor
Kontakt med Hulterstads AIK och Solvändan för att informera kring SBF:s
stadgar, ordföranden får i uppdrag att ringa deras ordföranden.
10. Kommunikation
Se över styrelsen och tävlingskommittén samarbeta, deras roller och
arbetssätt.
Undersöka varför mailadresser till SBF inte fungerar på SBF:s hemsida.
11. Medlemskontakt
Utöver samtal med närvarande under SM tävlingen har detta redovisats under
punkt 8.
12. Juridiska kommittén
Juridiska kommittén sammanfattade händelserna som skett under och efter
singel SM i Borgholm och påpekade att styrelsen ska fortsätta att vara tydlig.
13. Övriga frågor
Sebastian Jönsson får i uppdrag att undersöka om mailadresser till
tävlingskommittén, styrelsen, sportchefen skulle kunna förläggas till SBF:s
hemsida.
SBF behöver undersöka i vilken grad SBF kan bidra ekonomiskt till
landslagets kommande uppdrag vid VM i Belgien mars 2022.

14. Nästa möte 12/9 kl. 20:15
15. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli.
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