
Årsmöte med Alliansen Ringen i Klippan 2018-06-14 
§ 1. Mötets öppnande. 

Ordförande Leif Bergström hälsade de närvarande välkomna till Klippans bowlinghall och 
öppnade mötet.  

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
Sekreteraren ropade upp klubbarna, varvid klubbarnas representanter fick presentera sig.  
15 av 16 klubbarna var närvarande med vardera 1 eller 2 representanter, total 29 
röstberättigade. Därutöver deltog styrelseledamöter, dessa utan rösträtt. 

§ 3. Godkännande av kallelse till årsmötet. 
Ordföranden frågade de församlade, om de ansåg att kallelse utskickats i tid. Årsmötet 
godkände kallelsen. 

§ 4. Godkännande av dagordning. 
Ordföranden föreslog att flytta §18, motioner, till efter §7. Mötet godkände detta. 

§ 5. Val av ordförande för årsmötet. 
Ordföranden bad om förslag till ordförande för årsmötet. Endast förslag på sittande 
framfördes och Leif Bergstöm valdes till ordförande. 

§ 6. Val av sekreterare för årsmötet. 
Ordföranden bad om förslag till sekreterare för årsmötet. Även här kom endast förslag på 
sittande, Göran Strandqvist, som valdes till sekreterare. 

§ 7. Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
Till att jämte ordföranden justera dagens årsmötesprotokoll valdes Gun-Britt Nilsson, 
Åstorp, och Gert Andersson, Svalöv. 

§ 8. Motioner. 
Det fanns 4 st inlämnade motioner: 
a: En motion från BK Käglan i Bjuv angående att matcher inom Alliansen Ringens 
seriespel inte skulle ske under veckorna 44, 8 och 16, eftersom skolorna då har lov. 
Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen, eftersom det skulle bli tvunget att länga 
spelsäsongen för att få spelprogrammet att fungera. Årsmötet beslöt också att avslå 
motionen. 
 
b: Motioner från Pensionärernas bowlingklubb i Helsingborgs och Seniorbowlarna i 
Landskrona om att hemmalaget skall betala hela spelarkostnaden, samt en motion från 
Ängelholms Pensionärsbowling om att göra ett tillägg till stadgarna med texten att varje 
lag står för sina kostnader vid seriematcher inom alliansen. Styrelsen föreslog årsmötet 
avslå Ängelholms motion med motiveringen att det inte var något som skall ingå i 
stadgarna. Vad gällde de 2 andra motionerna hade inte styrelsen något uttalande mer än att 
om motionerna skulle antas, så skulle det inte träda i kraft förrän hösten 2019. Det blev en 
livlig diskussion både för och emot. Ordföranden lät debatten pågå en stund, och därefter 
föreslog han att göra en röstning via handuppräckning. Årsmötet godkände ordförandens 
förslag. Ordförande ställde frågan, om man skulle låta allt vara som förut, d.v.s. avslå 
samtliga 3 motioner, och bad de som var för detta räckte upp en hand. Både ordföranden 
och justeringsmännen konstaterade att det var en majoritet för detta, och årsmötet beslöt 
därmed att avslå samtliga 3 motioner. 
 

 



 

§ 9. Föredragning av verksamhetsberättelse. 
Ordföranden frågade om det fanns behov att läsa upp verksamhetsberättelsen, men svaret 
blev nej. Årsmötet beslutade utan frågor att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga 
den till handlingarna.  

§ 10. Kassörens ekonomiska redogörelse. 
Den ekonomiska redogörelsen som kassören redovisat i form av balans- och 
resultaträkning kommenterades kort av kassören. Årets resultat var ett överskott på 1.725 
kronor mot ett budgeterat överskott på 300 kronor. Avvikelsen beror till största delen på 
minskade kostnader för styrelsemöten. Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten och 
lade den till handlingarna.  

§ 11. Revisionsberättelse. 
Sekreteraren läste upp revisorernas berättelse på uppdrag av Kjell-Åke Nåbäck. 
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet 
godkände revisionsberättelsen och lade även den till handlingarna  

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ordföranden frågade årsmötet, om man i likhet med revisorernas förslag kunde bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-2018. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet  
  

§ 13. Fastställande av budget och startavgift för nästkommande år 
Kassören redogjorde för den enkla budget som verksamheten kräver. Den stora posten är 
avgiften till Peter Andersson och SBHF för arbetet med serietabellerna som enligt avtal är 
300:- kronor per lag. Detta tillsammans med övriga kostnader ger ett budgeterat 
minusresultat på 50:- kronor. Styrelsens förslag till startavgift för år 2019-2020 på 500:- 
kronor/lag, en höjning med 50 :- kronor/lag samt budgeten i övrigt godkändes. 

§ 14. Val av ordförande för 1 år. 
Valberedning inför årsmötet skulle skötas av Seniorbowlarna i Landskrona och Tycho 
Brahe i Ljungbyhed. Valberedningen hade inte åstadkommit någonting, och Landskrona 
var inte representerad vid årsmötet. I stället har ordföranden och sekreteraren i vissa delar 
agerat som valberedningen. Det ända förslag till ordförande var omval av Leif Bergström, 
Eslöv. Leif Bergström valdes till ordförande. 

§ 15. Val av styrelseledamöter för 2 år. 
Avgående ledamöter var Bertil Nilsson, Eva Nilsson och Bertil Aneslätt. Dessutom hade 
Berthram Andersson lämnat in en avsägelse för omedelbart entledigande från 
styrelseuppdraget. Eva Nilsson och Bertil Aneslätt hade undanbett omval. Efter en hel del 
diskussioner och förslag, omvaldes Bertil Nilsson på 2 år. Leif Blomqvist och Thorbjörn 
Jönsson nyvaldes på 2 år och Kjell-Åke Nåbäck valdes på 1 år. Kvarstående ledamöter är 
Håkan Andersson och Göran Strandqvist. 

§ 16. Val av revisor för 2 år. 
Kvarstående revisor för ytterligare 1 år är Mats Nihlén, Klippan. Avgående revisor var 
Kjell-Åke Nåbäck, Helsingborg. Enligt beslut från 2014 tillsätter klubbarna ledamöter 
efter uppgjord klubblista. Perstorp var därmed i tur att utse revisor. Förslaget från BK-74, 
Perstorp var Birgitta Carström, som också valdes till revisor för 2 år. 

§ 17. Val av valberedning. 
På inslagen linje blev det Svalöv och Tyringe som får utse valberedning. För Svalövs del 
blev det Claes Skogh, medan Tyringe inte kunde presentera något namn, men återkommer 
med det. Årsmötet beslutade också att Svalövs representant blir sammankallande. 



§ 18. Fastställande av seriespel för 2018 - 2019. 
Håkan Andersson redogjorde för årets process med att tidigt bli klara med lottningen och 
fastställande av spelplan för spelåret 2018-2019. Det finns redan en klar spelplan inlagd 
på SBHF:s hemsida. Ändringar skall vara Håkan Andersson tillhanda via mail senast 
2018-06-30. Han påminde också om att det inte får distribueras några listor i klubbarna 
förrän allt är klart, eftersom de då skriver ut dem och sedan ”glömmer” man att kasta dem 
när det fastställda programmet kommer. Sekreteraren skickar ut till samtliga klubbar så 
snart spelprogrammet är spikat efter den 1/7. Årsmötet godkände styrelsens förslag till 
seriespel för kommande år. 
 

§ 19. Övriga frågor. 
a) Anne-Marie Thäng tog upp en punkt i senaste styrelseprotokollet, där styrelsen 

tagit beslut att inte skicka ut styrelseprotokollen förrän inför årsmötet, beroende på 
den turbulens som varit om matchkostnaden inför årets årsmöte. Leif Bergström 
menade att det inte får gå till så, att man försöker med hot och lobbyverksamhet 
påverka inlämnade motioner. Anne-Marie erkände att det inte hade hanterats på 
rätt sätt och lovade att det inte skulle ske liknande i fortsättningen. Styrelsen 
lovade att skicka ut protokollen som tidigare mot att alla klubbar visar respekt för 
detta. 
 

b) Ronny Falkman tog upp frågan som var uppe till diskussion angående att de låtit 2 
spelare spela 2 serier var i ett lag i division 1, för att sedan samma dag spela 4 
serier i sina resp. lag i lägre division. Håkan Andersson menade att som regeln är 
formulerad, så skulle detta inte vara tillåtet, medan om de spelat i sina egna lag 
först, och senare samma dag spelade 2 serier var i division 1, så var det enligt 
reglerna. Diskussionen blev livlig. Till slut enades årsmöte om att uppdraga åt 
styrelsen att formulera om texten i §2A i Tävlingsregler, till att ange 6 serier inom 
serieomgång/vecka. Sedan gäller som vanligt att använda sunt förnuft. 

 
c) Eddy Holmqvist tog upp frågan om att spela amerikanskt. Denna fråga har varit 

uppe till diskussion flera gånger, men alltid fallit på att det tar längre tid och 
därmed kostar mer. Leif Bergström menade att om både hemmalag, bortalag och 
hallföreståndare var överens, så skulle man få spela en match mot att man också 
rapporterade in tiden det tog att spela matchen, för att konstatera om det tar längre 
tid eller inte. Detta protesterade Håkan Andersson m.fl. mot. Årsmötet beslut blev 
att allt spel skall spelas europeiskt. 

§ 20. Prisutdelning. 
 
Håkan Andersson förrättade prisutdelning. Segrarna i varje division tilldelas ett 
vandringspris samt ett diplom. Följande lag segrade i respektive division: 
 
    Division 1: BK Käglan Bjuv lag 1 
    Division 2: Tre Käglor Tyringe lag 1 
    Division 3: Tre Käglor Tyringe lag 2 
    Division 4: PBK 85 Eslöv lag 3 
    Division 5: Ängelholm lag 6 
    Division 6: Tre Käglor Tyringe lag 3 




	Arsmotesprotokoll 2018 nr 2.pdf
	Arsmotesprotokoll 2018

