
Årsmöte med Alliansen Ringen i Klippan 2019-06-12 

§ 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.  
Alla 16 klubbarna var närvarande med vardera 1 eller 2 representanter, total 31 st 
röstberättigade, med tillägget att BK80 Hässleholm som är nya i Alliansen endast har 
rösträtt efter §11. 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. 
Mötet godkände dagordningen utan ändringar. 

§ 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 Roland Magnusson, 
Klippan, och Gert Olsson, Båstad. 

§ 8. 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.  

§ 9. 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 
2.285,50 kronor mot ett budgeterat underskott på 50 kronor. Årsmötet godkände den 
ekonomiska rapporten och lade den till handlingarna.  

§ 10. Revisionsberättelse. 
Inga revisorer fanns närvarande vid mötet, men revisionsberättelsen har distribuerats till 
klubbarna i förväg. Mötet ansåg att det räckte, och revisionsberättelsen behövde inte läsas 
upp.  Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
Årsmötet godkände revisionsberättelsen och lade även den till handlingarna  

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ordföranden frågade årsmötet, om man i likhet med revisorernas förslag kunde bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet  
  

 



§ 12. 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 positivt 
resultat på 4.970 kronor. Styrelsens förslag till startavgift för år 2020-2021 på oförändrade 
500 kronor/lag, samt budgeten i övrigt godkändes. 

§ 13. Val av ordförande för 1 år. 
Valberedning förslag till ordförande var omval av Leif Bergström, Eslöv. Leif Bergström 
valdes till ordförande. 

§ 14. Val av styrelseledamöter för 2 år. 
Avgående ledamöter var Göran Strandqvist, Kjell-Åke Nåbäck och Håkan Andersson. 
Håkan Andersson hade undanbett omval. Valberedningens förslag var omval på Göran 
Strandqvist och Kjell-Åke Nåbäck, samt nyval av Jan Långberg. Det fanns inga fler 
förslag, och dessa valdes till ledamöter för 2 år. Kvarstående ledamöter är Bertil Nilsson, 
Leif Blomqvist och Torbjörn Jönsson. 

§ 15. Val av revisor för 2 år. 
Kvarstående revisor för ytterligare 1 år är Birgitta Carström, Perstorp. Avgående revisor 
var Mats Nihlén, Klippan. Mats Nihlén hade framfört till kassören, att han kunde ta en 
period till. Årsmötet omvalde Mats Nihlén till revisor för 2 år. 

§ 16. Val av valberedning. 
På inslagen linje blev det Åstorp och Ängelholm som får utse valberedning. För Åstorps 
del blev det Anita Nilsson, medan Ängelholm inte kunde presentera något namn, men 
återkommer med det. Årsmötet beslutade också att Anita Nilsson blir sammankallande 

§ 17. Fastställande av seriespel för 2019 - 2020. 
Sekreteraren redogjorde för årets arbete med lottningen och fastställande av spelplan för 
spelåret 2019-2020. Det finns redan en klar spelplan inlagd på SBHF:s hemsida. Eftersom 
det inte är helt klart med arbetsfördelningen inom styrelse, så skall ändringar vara Göran 
Strandqvist tillhanda via mail senast 2019-06-27. 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. 

§ 18. Motioner 
Det fanns inga inlämnade motioner 

§ 19. Övriga frågor. 
a) Göran Strandqvist tog upp frågan om hallförening och B-licens, som är aktuell för 

klubbarna, eftersom klubben för 25 kronor per medlem och år får en försäkring 
som gäller både i bowlinghallar och vid resor till och från hallarna, vid både 
träning och tävling. Claes-Göran Skogh redogjorde för att BK Möllan haft en träff 
med Bowlingförbundet, där de fått information om just hallförening och B-licens. 
Enligt stadgarna får inte Alliansen Ringens medlemsklubbar vara medlemmar i 
Svenska Bowlingförbundet, för att inte hindra våra medlemmat att spela i de 
nationella serierna med andra klubbar. Mötet beslutade att det inte finns något 
hinder för klubbarna att lösa B-licenser som hallförening, samt uppdrog åt 
styrelsen att arbeta fram en omarbetad text i stadgarna till nästa års årsmöte. 

b) Claes-Göran Skogh tackade styrelsen för ett gott arbete under verksamhetsåret och 
föreslog en stor applåd för styrelsen. 



§ 20. Prisutdelning. 
 
Kjell-Åke Nåbäck och Göran Strandqvist förrättade prisutdelning. Segrarna i varje 
division tilldelas ett vandringspris samt ett diplom. Följande lag segrade i respektive 
division: 
 
    Division 1: BK74 Perstorp lag 1 
    Division 2: Klippans PBK Klippan lag 1 
    Division 3: PBK 85 Eslöv lag 3 
    Division 4: P 87 Åstorp lag 3 
    Division 5: Tre Käglor Tyringe lag 3 
    Division 6: Bjäre Seniorer Båstad lag 4 

Sedan tidigare förs också en Topp5-lista för resp. månad samt under säsongen för varje 
division. Diplom delades ut till den person som noterats för högsta slagning under hela 
säsongen enligt följande: 
 
    Division 1: Henry Kärrström, Bjuv 948 P 
    Division 2: Anders Lund, Ängelholm  903 P 
    Division 3 Per-Ove Jönsson, Perstorp  936 P 
    Division 4: Ove Johannisson, Höganäs  772 P 
    Division 5: Ulrik Jensen, Tyringe   818 P 
    Division 6: Gerry Svensson, Bjuv   799 P 
 
P87 Åstorp som vann mästarmötet tilldelade ett diplom med foto på laget. Laget fick vid 
en prisceremoni i Perstorp efter matchen motta en pokal skänkt av Håkan Andersson. 

Ett särskilt diplom tilldelade Gun Malm, Ängelholm, som bästa damresultat under spelåret 
med 807 poäng. 
 
Bengt Jönsson och Kjell-Åke Nåbäck, delade ut vandringspris och diplom med foto på 
laget till Ängelholm 1 som vann årets Alliansmästerskap för 3-mannalag. 

§ 21. Mötets avslutande 
 
Ordföranden Leif Bergström tackade deltagarna, önskade alla en trevlig sommar och 
avslutade årsmötet. 
 
 
 
________________________ 
Göran Strandqvist, sekreterare 
 
 
 
________________________ 
Leif Bergström, ordförande 
 
 
 
                Justeras 
 
 
 
_________________________                _______________________________ 
Roland Magnusson                                   Gert Olsson 

 


