Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 12/9- 2021
Närvarande: Åke Almli, ordförande, Marcus Bergenheim, sekreterare,
Carin Carlsson, Kassör, Sebastian Jönsson, Ledamot,
Tommy Gladh, Juridisk kommitté, JIm Broberg, Tävlingskommittén

1. Mötet öppnades av Åke Almli
2. Dagordningen godkändes
3. Sebastian Jönsson valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Tävlingskommittén
SM i 3-manna kommer ske den 9-10 oktober i Tanumshede. Lagen anmäler
sig senast den 1/10. För att deltaga måste spelaren vara medlem i en
SBF-ansluten förening.
Fredric Larsson har tackat ja till att vara en del av tävlingskommitén.
Kommitén består av Jim Broberg, Sebastian Jönsson samt Fredric Larsson.
6. Ekonomi
VM 2021
● Sveriges anmälningsavgift betalas av förbundet.
● Som ekonomin ser ut idag kan SBF stå för en liten del av boendet för
varje spelare som blir uttagen till VM i Belgien.
● Flygresan till Belgien står varje enskild spelare för.
● Landslagskläder kommer att tas fram av SBF.
● SBF tittar på i vilken utsträckning förbundet kan stå för lunch och
middag vid VM för spelarna.
Avtal
● Då förändringar skett av ansvarsområden, har förbundskapten Benny
Sjögrens avtal omförhandlats från och med 1/9-2021 och gäller till och
med 31/3-2022.

● Ny tävlingsansvarig är Jim Broberg och hans avtal gäller för perioden
1/9 2021 till och med 31/3-2022.
Sponsorgrupp
● Som en följd av ovanstående förändring har en sponsorgrupp bildats.
Samordnare för gruppen är Carin Carlsson. I gruppen ingår Johan
Andersson, Pontus Guldestam och Åke Almli. Gruppen har arbetat
fram sponsoravtal samt 6 olika sponsorpaket. Sponsorgruppen
kommer att ha dialog med landslagsledningen kring landslagskläder
mm till VM.
7. Rapporter
Hulterstads AIK har tagit kontakt med ordförande Åke Almli angående att
träna och tävla tillsammans med Borgholm Bowls. Frågan skickas vidare till
juridiska kommittén för konsultation.
Solvändan Bowls Färjestaden har ej återkommit efter lämnade meddelanden
till föreningens ordförande.
8. Bordlagda frågor
Mailadresser tas upp på nästa möte.
9. Kommunikation
Utskick av godkända protokoll
10. Juridiska kommittén
Borgholm Bowls - det har inte inkommit in något svar ifrån BBS.
11. Nästa möte
Söndag den 3/10 klockan 20:15.
12. Mötets avslutandes av ordförande Åke Almli

Ordförande
Åke Almli

Sekreterare
Marcus Bergenheim

Justerare
Sebastian Jönsson

