2022-08-26

PROTOKOLL
Möte

Förbundsstyrelsemöte

Datum

2022-08-24

Närvarande

Pontus Guldestam, vice ordf
Carin Carlsson
Bente Dahlgren
Conny Sander

Anmält förhinder

Marcus Bergenheim, ordf
Abbe Magnusson

1. Öppnande

Pontus Guldestam förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes.

3. Val av justerare

Att tillsammans med mötesordföranden justera
protokollet utsågs Carin Carlsson.

4. Frågan om andra och Frågan skulle ställas till Jim Broberg om han kunde
ett tredje namn till
tänka sig fortsätta i tävlingskommittén.
tävlingskommittén
Styrelsen beslutade
att Jim Broberg ingår i tävlingskommittén
att Carin Carlsson ingår i kommittén
att Fredric Larsson som enligt tidigare beslut är
ordförande i kommittén
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5. Instruktion för
tävlingskommittén

Frågan togs upp om vem/vilka som ska utarbeta
förslag till instruktion för tävlingskommittén.
Styrelsen beslutade
att Carin Carlsson och Bente Dahlgren utarbetar
förslag och återkommer till styrelsen för beslut

6. Frågan om extra
förbundsmöte för att
välja revisorer
alternativt justering
av medl avgiften

Frågan togs upp med anledning av
årsmötesbeslutet att anlita extern revisor för
revisionen istället för årsmötesvalda. Eftersom det
inte finns ekonomiskt utrymme att anlita extern
revisor, återstår två alternativ.
Styrelsen beslutade
att frågan återkommer vid nästa extrainsatta möte
för beslut

7. Beslut om
stadgegrupp och
datum för rapport

Styrelsen hade endast fått in ett namnförslag, Urban
Mathiasson, Ödeborg.
Styrelsen beslutade
att Conny Sander som sedan tidigare beslut ska
hålla i arbetet kontaktar Urban för att säkerställa om
han ställer upp
att rapport om arbetet lämnas till styrelsen 5 oktober

8. Instruktion för
juridiska kommittén

Styrelsen behandlade utskickat förslag till instruktion
för juridiska kommittén.
Styrelsen beslutade
att fastställa instruktionen enligt bilaga till protokollet

9. Beslut om personer i
juridiska kommittén

Styrelsen beslutade
att utse Urban Mathiasson, Ödeborg och Lars
Stjernfelt, Hulterstad till juridisk kommitté
att utse Urban Mathiasson som sammankallande

10. Frågan om
regelkommitté
(spelregler)

Sedan tidigare har Håkan Herne arbetat med att
bland annat översätta spelregler från engelska. Det
har också tidigare behandlats om vem/vilka som ska
ta över denna fråga. Frågan är också bland annat
om förbundet ska följa internationella regler eller ha
egna nationella.
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Styrelsen beslutade
att frågan återkommer på nästa styrelsemöte
att Bente innan dess försöker få klarhet i vilken
status de internationella reglerna kan förväntas få
11. Frågan om
Styrelsen konstaterar att det finns en mängd frågor
tävlingsregelkommitté kring tävlingsregler som i dagsläget är oreglerade
eller otydligt reglerade. Det kan exempelvis vara
frågan om vad gör man om ett lag i lagtävling blir en
spelare kort. Ska lag bestå av spelare från samma
klubb. Krav på enhetliga tröjor. Detta är bara några
exempel.
Styrelsen beslutade
att Bente Dahlgren, Carin Carlsson och Fredric
Larsson funderar lite och återkommer till styrelsen
med frågan 5 oktober
12. Fråga om
konsekvensbeslut o
förtydligande maa
beslut 15/6, punkt 13

Styrelsen diskuterade deltagande i tävlingar som
arrangeras av annan förening som inte är medlem i
Svenska Bowlsförbundet. Hur förhåller vi oss
exempelvis till utländska spelare som vill delta i
opentävlingar.
Styrelsen beslutade
att förtydliga sitt tidigare beslut att det är ok för
spelare som tillhör en SBF-förening att delta i en
opentävling som arrangeras av ej SBF-ansluten
förening så länge tävlingen inte är sanktionerad av
annat förbund
att detta beslut gäller tillsvidare
att i övrigt bordlägga frågan till kommande möte

13. Frågan om kontakter
med Bowlsförbundet
Sverige

Togs frågan upp om formella kontakter i syfte att
sondera intresse för samarbete/samgående.
Styrelsen beslutade
att Conny Sander tar fram några
punkter/frågeställningar som vi vill ta upp med
Bowlsförbundet Sverige
att frågan i övrigt bordläggs till nästa möte

14. Dokument om
administrativa rutiner

Diskuterades utsänt beslutsunderlag.
Styrelsen beslutade
att Conny Sander bearbetar förslaget ytterligare
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att de kostnader som redovisas i dokumentet tas
fram
att i övrigt bordlägga frågan till nästa möte
15. Övriga frågor
15.1 Ordförandens
timeout
15.2 Extramöte

16. Avslutning

Styrelsen beslutade
att Pontus Guldestam kontaktar ordföranden om
situationen
Styrelsen beslutade
att ett extra styrelsemöte hålls den 20 september, kl
19.00
Pontus Guldestam förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Conny Sander
Vice ordförande
Pontus Guldestam
Justerare
Carin Carlsson
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Instruktion för Juridiska kommittén
Denna instruktion är fastställd av förbundsstyrelsen 2022-08-24.
Den juridiska kommittén har sitt uppdrag utifrån stadgarnas regler.

Stadgeregleringen
Stadgarnas regler i 1 kapitlet, 8§, gäller tvist/skiljeklausul. Den handlar om att tvister
inte ska avgöras i domstol utan av SBFs juridiska kommitté.
Vidare anger stadgarnas regler 2 kapitlet, 1§, som handlar om att den som inte
beviljas medlemskap, kan överklaga detta till SBFs juridiska kommitté.
Stadgarnas regler i 2 kapitlet, 6§, handlar om överklagan till SBFs juridiska
kommitté.
Stadgarnas regler i 7 kapitlet, 1§, tydliggör att juridiska kommittén är ett underorgan
till förbundsstyrelsen. 2§ i samma kapitel slår fast att styrelsen ska fastställa uppdrag
och befogenheter för de underliggande organen.
Stadgarna är motstridiga och delvis inkonsekventa. Det märks tydligast i
stadgeregeln om tvist, där stadgarna säger att den juridiska kommittén ska avgöra
tvisten. Samtidigt som stadgarnas regler i 1 kapitlet, 4§, säger att de beslutande
organen är förbundsårsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Därutöver
är stadgarna tydliga med att den juridiska kommittén är ett underorgan till styrelsen.
Den enda rimliga tolkningen av stadgarna blir att den juridiska kommittén bereder
ärenden i de frågor som omnämns i stadgarna. Det är förbundsstyrelsen eller de
andra beslutande organen enligt stadgarna, som slutligen beslutar i dessa frågor.
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Den juridiska kommitténs uppdrag
Uppdraget är
 att på förbundets beslutande organs uppdrag bereda de ärenden där de är
beredningsorgan enligt stadgarna
 att i övrigt bereda de frågor som förbundsstyrelsen önskar
 att uppdraget gäller till förbundets nästkommande årsmöte
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2022 / 08 / 30

Skickat för underskrift till Pontus Guldestam

19:27:08 UTC

(pguldestam@gmail.com), Carin Carlsson
(cc.nirac@hotmail.com) and Conny Sander
(conny.sander@telia.com) från conny.sander@telia.com
IP: 94.255.243.160

2022 / 09 / 03

Visats av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com)

13:03:03 UTC

IP: 90.129.215.97

2022 / 09 / 03

Underskrivet av Pontus Guldestam (pguldestam@gmail.com)

13:05:34 UTC

IP: 90.129.215.97

2022 / 09 / 04

Visats av Carin Carlsson (cc.nirac@hotmail.com)

09:00:03 UTC
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