
Svenska Bowlsförbundet verksamhetsberättelse 2021

SBF:s årsmöte 2021 valde Åke Almli som ordförande för SBF:s styrelses kommande
verksamhetsår som tillsammans med 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter att arbeta i
enlighet med SBF:s stadgar och verksamhetsområden.

I valet mellan att anlita en utomstående revisorsfirma eller att inom SBF anlita
medlemsrevisorer, beslutade årsmötet efter omröstning att välja 2 stycken medlemsrevisorer:
Göran Permudd och Karl Nordlund.

Årsmötet beslutade att till valberedning utse Ulf Hällstrand som ordförande i denna och
Tommy Glad som ledamot, inga ytterligare personer nominerades till valberedningen.

Styrelsen Svenska Bowlsförbundet 2021
Vid den nya styrelsens konstituerande möte valdes till följande poster:
Vice Ordförande: Jim Broberg
Kassör: Carin Carlsson
Sekreterare: Marcus Bergenheim
Ledamot: Sebastian Jönsson
Suppleanter: Tobias Egestrand och Dag Jönsson

Vice ordförande Jim Broberg avsade sig sitt uppdrag i styrelsen under sommaren 2021.
Suppleanterna tillfrågades att ingå som ordinarie ledamot men då båda valde att kvarstå som
suppleanter fortsatte styrelsen sitt arbete med de kvarvarande styrelsemedlemmarna.

Sektioner/Kommittéer
Enligt stadgarna ska förbundet för sin idrottsliga verksamhet ha följande
sektioner/kommittéer:
1. Tävlingskommitté
2. Juridisk kommitté
3. Utbildningskommitté och regelkommitté
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

Tävlingskommitté:
Förbundskapten Benny Sjögren hade av den tidigare styrelsen kontrakterats vara ansvarig
för detta uppdrag i SBF:s tävlingskommitté.
Förbundskaptenen hade också i sitt uppdrag ansvar för sponsring till SBF.

Styrelsen utsedde Jim Broberg och Sebastian Jönsson att ingå SBF:s tävlingskommitté.

Efter att Förbundskapten önskat omförhandla sitt kontrakt, kontrakterades Jim Broberg att
vara tävlingsansvarig med ansvarsområden från och med den 1/9-2021 till 31/3-2022 enligt
följande:

* vara ansvarig för SBF:s SM tävlingar 2021, planering, anmälningar, lottning, tidssättning,
genomförande m.m.
* vara aktiv och drivande i tävlingskommittén och i sin roll verka för SBF och SBF:s
medlemsföreningar och dess medlemmar.
* vara ansvarig för kommande säsongs tävlingskalender 2022 tillsammans med
tävlingskommittén samt kommunicera frekvent med händelser och frågor i sitt uppdrag i
enlighet med SBF:s stadgar och värdegrunder.
* uppdatera SBF:s Facebook rörande SBF:s tävlingar i samråd med ansvarig för hemsida
och Facebook.



* Jim Broberg är också Assisterande förbundskapten till Benny Sjögren under
avtalsperioden.

Förbundskaptenens nya kontrakt från 1/9-2021 till 3173-2022 innefattar följande
ansvarsområden:

* vara ansvarig för SBF:s landslag och i denna roll verka för SBF och SBF:s
medlemsföreningar och dess medlemmar.
* till SBF nominera spelare för SBF:s landslag tillsammans med assisterande
förbundskaptenen och coach i enlighet med SBF:s stadgar och värdegrunder.
* kommunicera och ge råd till potentiella spelare till det SBF:s landslag samt ha en god
kontakt med medlemsföreningarna liksom med SBF.
* närvara vid SBF:s SM tävlingar, landskamper, och internationella mästerskap.
* uppdatera SBF:s Facebooksida rörande landslaget i samråd med ansvarig för hemsida och
Facebook innan publicering.

Inför 3 Manna SM i Tanum har Fredric Larsson tillkommit i som medlem i SBF:s
tävlingskommitté.

Juridisk kommitté:
Vid årsmötet uppmärksammades att det endast fanns kvar en person, Tommy Glad, som
visat intresse för att arbeta vidare i den juridiska kommittén.
Då inget intresse för detta arbete visades under årsmötet, ombads medlemsföreningarna att
till styrelsens nästa möte komma med förslag till personer att tillfrågas kunna ingå i den
juridiska kommittén tillsammans med Tommy Glad.
Efter att styrelsen till sitt nästa möte fått förslag på möjliga kandidater och kontaktat dem,
visade det sig att ingen hade intresse för detta uppdrag, varför den juridiska kommittén under
verksamhetsåret endast har bestått av Tommy Glad.
Den juridiska kommittén under verksamhetsåret varit behjälplig vid styrelsemöten.

Utbildningskommitté och regelkommitté
Håkan Herne kontaktade styrelsen med förslag om att han kunde få fortsätta ett redan
påbörjat arbete kring utbildning av internationell godkända umpires från Sverige samt
förtydliganden och anpassning av svenska tävlingsregler genom översättning av gällande
internationella tävlingsregler.
Detta förslag biföll styrelsen och gav Håkan uppdraget att fortsätta sitt engagemang i detta.
Under sensommaren meddelade Håkan att han gärna ville se någon som kunde tänka sig
fortsätta detta arbete han påbörjat.
Marcus Bergenheim sade sig ha denna ambition varför styrelsen till honom gav i uppdrag att
kontakta Håkan Herne för att fortsätta dennes arbete.

Tillfällig arbetsgrupp gällande SBF.s stadgar
Utöver ovanstående kommittéer gavs ett uppdrag till Conny Sander, efter dennes egen
förfrågan, att se igenom SBF:s stadgar och ge synpunkter på eventuella revideringar av
dessa.
I december 2021 hade styrelsen tillsammans med Conny Sander ett första möte kring hur
arbetet fortlöpt. Ett nytt möte planerades till januari 2022.



Sponsorgrupp
I samband med att förbundskaptenens kontrakt omförhandlades upphörde det tidigare
uppdraget där gällande sponsring.
Styrelsen tillsatte efter detta en sponsringsgrupp för att påbörja ett arbete med riktlinjer och
innehåll gällande sponsring av SBF:s, dess arrangemang samt samarbetsformer kring
sponsring med SBF:s medlemsföreningar.
Som samordnare för denna grupp utseddes Carin Carlsson och till sin hjälp i denna grupp
tillsattes Pontus Guldestam, Åke Almli och Johan Andersson.
Gruppen har i Carins ledning skapat en första mall för hur sponsring skall hanteras och en
utveckling av det arbetet fortsätter kontinuerligt.

Inför Årsmötet 2022

Från årsmötet 2021 till det kommande årsmötet 2022 har styrelsen haft 17 styrelsemöten
varav, på grund av olika omständigheter, ett flertal har tvingats bli extrainsatta, liksom en
större mängd arbetsmöten inom och utanför styrelsens ordinarie arbete.

På SBF:s hemsida finns en redogörelse kring styrelsens arbete och omständigheterna kring
detta uppdrag fram till september 2021.
I tillägg till denna redogörelse finns följande från World Short Mat Bowls Association
(WSMBA):

Styrelsen bifogar WSMBA:s styrelseprotokoll från VM 2018 i Strömstad där det framgår att
SBF inte har haft någon ekonomisk inblandning eller ansvar under detta VM.
Det framgår att ansvarig arrangör för VM 2018 i Strömstad var WSMBA, vilka själva inte fått
någon ersättning för genomförandet av detta VM, utan att alla ekonomiska handlingar skett
av andra aktörer, följaktligen utanför insyn och ansvar av WSMBA och SBF.

Som bifogad fil ”Styrelsens arbete från hösten 2021” finns en sammanfattning kring
styrelsens arbete från hösten fram till och med årsmötet 2022 med de olika omständigheter
som tillsammans lett till den mycket stora mängden styrelsemöten samt arbetsträffar med
olika kommittéer och andra parter.

Sportsligt

Fyra SM tävlingar har arrangerats av SBF:

Singel SM i Borgholm tillsammans med Öland Bowls den 28-29/8 - 2021
Svensk Mästare:
Jonas Häger

3 manna SM i Tanum tillsammans med Grebbestad den 9-10/10 - 2021
Svensk Mästare:
Jonas Häger – Mikael Larsson – Leo Alpeus

2 manna SM i Färgelanda tillsammans med Överby den 6/11- 2021
Svensk Mästare:
Jonas Häger – Lars Rune Lauritzen



4 manna SM i Färgelanda tillsammans med Överby den 7/11 - 2021
Svensk Mästare:
Jonas Häger – Lars Rune Lauritzen – Mikael Larsson -  Jörgen Sundberg

Fantastiskt spel av Jonas Häger. 4 SM tävlingar = 4 SM guld!

I Lysekil hölls en av SBF sanktionerad 2 manna tävling den 4-5/12 – 21
Arrangör Gullmarens Centrecourt
Vinnare: Bjarne Andersson – Jörgen Karlsson

Landslagssamling i Lysekil 24/11 - 2021 med hjälp av Gullmarens Centrecourt

Styrelsen
Svenska Bowlsförbundet

Åke Almli reserverar sig mot att verksamhetsberättelsen inte har några händelser från 2022.


