
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 med Alliansen 
Ringen i Klippan 2023-02-16. 

 
Närvarande:  Leif Bergström, Jan Långberg, Kjell-Åke Nåbäck, Bertil Nilsson, Leif 

Blomqvist, Torbjörn Jönsson och Göran Strandqvist. 

§ 15. Mötets öppnande. 
Ordförande Leif Bergström hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna 
hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 16. Justering. 
Till att justera dagen protokoll valdes Leif Blomqvist 

§ 17. Ekonomi. 
Kjell-Åke Nåbäck redogjorde för Alliansen Ringens ekonomi, som är stabil 
och i stort sett oförändrad sedan förra mötet. Bortsett från kostnaden för 
seriespelsredovisningen, så är det styrelsemöte med tillhörande bilersättningar 
som kostar. Kjell-Åke fick också uppdraget att inhandla 12 st. ramar till de 
diplom som skall delas ut vid årsmötet. 

§ 18. Nästa års seriespel. 
Styrelsen diskuterade nästa års seriespel. För att kunna föreslå ett beslut till 
årsmötet, diskuterades motionen från Seniorbowlarna i Landskrona först, 
vilket redovisas i § 19 nedan. Därefter beslöt styrelsen att precis som tidigare 
år skicka ut till klubbarna en förfrågan om hur många lag som de vill spela 
med i Alliansen Ringen spelsäsongen 2023-2024. Sekreteraren fick i uppdrag 
att skicka ut denna förfrågan, och svaren från klubbarna skall vara inskickade 
senast 2023-04-30. 

§ 19. Motioner till årsmötet 
 
Seniorbowlarna i Landskrona har skickat in en motion till årsmötet gällande 
seriespelet. Den består av 2 delar. Dels vill man minska antalet lag i division 1 
till 8, för att få jämnare matcher. Dels vill man att division 4 till 6 enbart skall 
spela sina matcher i hemmahallen.  
Vad gäller första delen så konstatera styrelsen att det ser precis likadant ut i 
samtliga divisioner vad gäller spridningen mellan bästa och sämsta laget. 
Därför avstyrker styrelsen förslaget att ändra antalet lag i division 1. 
Vad gäller andra delen så diskuterades den med olika förslag. Styrelsen var 
överens om att alla divisionerna skall spela på samma sätt, d.v.s. hemma/borta. 
Förslaget var då att starta en ny serie för bara hemmaspel, vilket därmed skulle 
ge alla lag möjlighet att välja i vilken serie man ville spela. Eftersom det kan 
bli diskussion om hur man får använda spelare i den ena eller andra serien, 
blev styrelsen överens om att för de lag som inte vill spela bortamatcher 
rekommendera SBHF:s Riksserien (Panterbowling). Där spelar man enbart i 
hemmahall med 4 eller 6 spelare i ett lag. Styrelsen ser därför ingen anledning 
att ha ett liknade parallellt upplägg. Styrelsen avstyrker därmed även detta 
förslag. 

§ 20. Årsmöte. 
Styrelsen beslöt att kalla till årsmöte torsdagen den 15/6 2023 klockan 15:00 i 
Klippans bowlinghall. Sekreteraren skickar ut information till klubbarna, 
samtidigt som man påminner om att ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 30/4 2023. 



§ 21. Övriga frågor. 
Ordförande tog upp frågan om någon visste om det fanns en tidsbegränsning 
för hur länge man får stå och förbereda ett bowlingslag. Det var ingen som 
trodde att det fanns någon sådan, även om man trodde att det funnits en sådan 
regel tidigare.   
 

§ 22. Nästa möte. 
Styrelsen beslöt att hålla nästa möte torsdagen den 4/5 2023 klockan 15:00 i 
Klippans bowlinghall. 
 

§ 23. Mötets avslutades. 
Ordförande tackade för ett givande möte, och avslutade mötet. 
 

 

Göran Strandqvist, sekr. 

 

 

 

Leif Bergström, ordf.    Leif Blomqvist, justerare 

 


