Protokoll Svenska Bowlsförbundet (SBF) styrelsemöte kl. 20.15 den 3/10 - 2021
Närvarande: Åke Almli, ordförande, Marcus Bergenheim, sekreterare,
Carin Carlsson, Kassör,Tommy Gladh, Juridisk kommitté

1. Mötet öppnades av Åke Almli
2. Dagordningen godkändes
3. Carin Carlsson valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Ekonomi
Startavgifter för SM i tremanna betalas in.
6. Tävlingskommittén
Tremanna SM - Tävlingskommittén har allt under kontroll inför tävlingen.
Tävlingen lottades live på Facebook 2/10.
7. Sponsorgruppen
Sponsorgruppen har arbetat fram sponsorpaket och avtal. Arbetet med att
sälja dessa paket har påbörjats.
8. VM
Sebastian Jönsson har i uppdrag att se över hur boendesituationen ser ut till
VM i Belgien 2022 och återkoppla inom kort.
9. Rapporter
Göran Permudd har tagit kontakt med styrelsen angående att hans uppdrag
som revisor har avslutats, vilket har besvarats av styrelsen.
10. Styrelsen har konsulterat den Juridiska kommitén och har formulerat ett
dokument som svar till Hulterstad om vad som gäller vid tävlingar som har en
annan arrangör än en SBF ansluten förening. Detta dokument kommer även
att översändas till alla medlemsföreningar i SBF (Bilaga 1).
11. Bordlagda frågor
Mailadresser till SBF - återkopplas till Sebastian Jönsson.

12. Nästa möte
Onsdag den 27/10 klockan 20:15
13. Mötet avslutades av ordförande Åke Almli

Ordförande
Åke Almli

Sekreterare
Marcus Bergenheim

Justerare
Carin Carlsson

Bilaga
Svenska Bowlsförbundets svar angående en formellt inkommen förfrågan gällande
SBF:s syn på att spela bowls utanför SBF:s officiella arrangemang, tävlingar och
aktiviteter. SBF har konsulterat dess juridiska kommitté i denna fråga.
SBF:s yttrande:
SBF:s styrelse ser inget hinder för enskilda medlemmar att kunna deltaga vid
tävlingsarrangemang och träningstävlingar som är av lokal karaktär eller att i
liknande sammanhang träffas och spela bowls för att på så sätt umgås och
socialisera sig med andra föreningars medlemmar. SBF ser positivt på detta då det
ger möjligheter att utveckla enskilda spelares spel och tävlingserfarenhet samt skapa
ett större intresse för bowls bland de som är boende i gällande område. Exempel på
tävlingar som SBF bedömer vara av lokal karaktär är t.ex Tisdagsserien, den lottade
3 manna tävlingen samt Singelserien.
Allt detta ovan med förbehållet att dessa lokala tävlingar hålls och genomförs i denna
anda och inte övergår till att bli inbjudningstävlingar där deltagare utan direkt
anknytning till spelorten deltar, medverkar eller på annat sätt fungerar som arrangör
eller liknande. Likaså att tävlingar och arrangemang, före eller vid dess
genomförande, benämns vara olika typer av svenska mästerskap, cuper eller
liknande. Skulle så vara fallet kan SBF komma att göra ett nytt övervägande kring
sin inställning i denna fråga.
Gällande den officiella tävlingen Öland Open där Borgholm Bowlssällskap har bjudit
in ett urval av föreningar från hela Sverige så är det uppenbarligen en tävling av
nationell karaktär. Ett sådant arrangemang initierat av förening/ar som inte är
medlemsförening/ar i SBF är en konkurrerande tävling till SBF varför deltagande i
denna tävling eller liknande arrangemang inte accepteras av SBF. En enskild
medlem i en av SBF:s medlemsföreningar som deltar i en nationell utlyst tävling av
denna eller liknande karaktär, förlorar sin individuella tävlingslicens hos SBF i ett år
från och med spelad tävling och därmed sin möjlighet att nomineras att representera
SBF landslag liksom ett deltagande i tävlingar arrangerade eller sanktionerade av
SBF.
Finns eventuella kvarstående frågor i detta, vänligen kontakta en ledamot i SBF:s
styrelse.

Styrelsen Svenska Bowlsförbundet

