Årsmöte med Alliansen Ringen i Klippan 2020-08-11
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordförande Leif Bergström hälsade de närvarande välkomna till Klippans bowlinghall och
ett senarelagt årsmöte, och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Upprop och fastställande av röstlängd.
Eftersom anmälan om vem som skulle representera klubben skulle föranmälas, ropade
sekreteraren ropade upp namnen och vilken klubb de representerade. 15 av 16 klubbar var
närvarande med vardera 1 representant, total 15 st röstberättigade. Höganäs Veteraner
hade anmält att de inte hade möjlighet att komma till årsmötet. Därutöver deltog samtliga
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 Birgit Knutsson, Bjuv,
och Louise Dahlman, Tyringe.

§ 8.

Föredragning av verksamhetsberättelse.
Ordföranden frågade om det fanns behov att läsa upp verksamhetsberättelsen, men svaret
blev nej. Håkan Andersson ställde en fråga om varför styrelsen den 15/3 beslutade att
ställa in all verksamhet, och att inga förändringar i serierna skulle göras. Och sedan
ändrade man sig och några lag bytte plats. Kjell-Åke Nåbäck besvarade frågan med att det
fanns lag som inte vunnit en enda match och ville flytta ner, och att men då tog kontakt
med laget som låg 1:a i divisionen under och frågade om de ville byta plats. Allt byggde
på frivillighet. Håkan var nöjd med svaret. Årsmötet beslutade 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 7.220
kronor mot ett budgeterat överskott på 5.470 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. Kjell-Åke Nåbäck läste upp revisionsberättelsen. 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 2019-2020. 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 5.450 kronor. Styrelsens förslag till startavgift för år 2021-2022 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 Bertil Nilsson, Leif Blomqvist och Torbjörn Jönsson.
Valberedningens förslag var omval på samtliga. Det fanns inga fler förslag, och dessa
valdes till ledamöter för 2 år. Kvarstående ledamöter är Kjell-Åke Nåbäck, Jan Långberg
och Göran Strandqvist.

§ 15.

Val av revisor för 2 år.
Kvarstående revisor för ytterligare 1 år är Mats Nihlén, Klippan. Avgående revisor var
Birgitta Carström, Perstorp. Till ny revisor på 2 år valdes Bjarne Jörgensen, Örkelljunga.

§ 16.

Val av valberedning.
På inslagen linje blev det Bjuv och Bjäre Seniorer från Båstad som får utse valberedning.
För Bjuvs del blev det Christer Rönnerup och från Bjäre Seniorer Alf Hafmar. Årsmötet
beslutade också att Christer Rönnerup blir sammankallande

§ 17.

Fastställande av seriespel för 2019 - 2020.
Ordföranden redogjorde för hur höstens seriespel kommer att genomföras, med allt spel i
hemmahall, Att spelprogrammet är upplagt per vecka och klubbarna får spela sina matcher
när de vill, men att matchprotokollet skall skickas till Peter Andersson senast fredag kväll
i aktuell spelvecka. Endast kägelpoäng räknas, eftersom det inte går att räkna banpoäng
med spel i var sin hall. Årsmöte var också eniga om att så skulle hela årets matcher
räknas, även om det skulle bli möjligt att spela bortamatcher till våren. Däremot var det
större oenighet när det gällde styrelsens förslag att ingen upp- och nerflyttning skulle ske
efter årets spel. Benny Persson, Perstorp, tog upp frågan, och genast blev det en livlig
diskussion. Med många inlägg och vid ett tillfälle nästan klart för att genomföra en
omröstning med rösträkning, så blev det till slut en kompromiss som alla kunde ansluta
sig till. Årsmötet beslöt att efter årets spel låta nästa års årsmötet eller ett extra
medlemsmöte i maj 2021 besluta hur serieindelningen skall vara inför spelsäsongen 20212022

§ 18.

Motioner.
a) Styrelse fick vid föregående årsmöte i uppdrag att komma med förslag till ändring
av §2 i stadgarna gällande medlemskap i Svenska Bowlingförbundet. Styrelsens
förslag till ny text lyder:
Alliansen Ringen skall vara en sammanslutning av bowlingklubbar som endast
får vara medlemmar som hallföreningar och endast registrera B-licenser i
Svenska Bowlingförbundet.
Årsmötet beslöt att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

b) Styrelse hade också en motion om att få årsmötets godkännande på att ändra i uppoch nerflyttningar inför nästa med anledning av att det kan bli flera lag som
försvinner i pandemins spår. Med anledning av beslutet att §16, så återkallde
styrelsen denna motion.
c) En motion från BK Möllan i Svalöv om att inte tillåta spelare som spelade i
Allsvenskan, vållade en hel del diskussion, varpå Claes-Göran Skoog från BK
Möllan återkallade motionen..
§ 19.

Övriga frågor.
a) Ordförande Leif Bergström påminde om att bowlinghallarna fått en uppmaning att
hålla omklädningsrummen låsta. Ombyte måste ske i kapprum eller i hallen.
b) Håkan Andersson tog upp frågan om att styrelsens protokoll skulle publiceras på
hemsidan. Göran Strandqvist, svarade med ett tydligt nej till detta. Han redogjorde
för RF:s instruktioner för föreningar, där det bl.a. står att det är styrelsen som
bestämmer vad och till vem informationen i ett protokoll får förmedlas. Han
meddelade dock, att om årsmötet fattade beslutet att protokollen skulle publiceras,
så blev det endast ett s.k. beslutsprotokoll, där endast formella beslut redovisas,
och ingenting om hur styrelsen resonerat eller vilken information som funnits i
ärendet. Årsmöte var dock i stort sätt eniga om att protokollen eller delar därav
inte skulle publiceras på hemsidan eller på någon annan publik plats.
c) Lennart Löfving, BK80 Hässleholm, tackade för att de fått vara med i Alliansen
Ringens seriespel och tyckte att det varit mycket positivt att vara med..
Prisutdelning.
Bengt Jönsson kunde inte närvara, men Göran Strandqvist delade ut vandringspris och
diplom med foto på laget till Grufvan från Bjuv som vann årets Alliansmästerskap för 3mannalag, eftersom de ledde serien när spelet avbröts i mars månad. Birgit Knutsson fick
mottaga priset och lämna över det till segrarna vid tillfälle.

§ 20.

Mötets avslutande
Ordföranden Leif Bergström tackade deltagarna, önskade alla en trevlig sommar och
avslutade årsmötet.

________________________
Göran Strandqvist, sekreterare

________________________
Leif Bergström, ordförande

Justeras

_________________________
Birgit Knutsson

_______________________________
Louise Dahlman

