
Årsmöte med Alliansen Ringen i Klippan 2021-08-05 

§ 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 upp namnen och vilken klubb de representerade.  Samtliga 16 klubbar var 
närvarande med vardera 1 representant, total 16 st röstberättigade. Därutöver deltog 
samtliga styrelseledamöter, dessa utan rösträtt förutom Jan Långberg som representerade 
Åstorp. 

§ 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 Benny Persson, 
Perstorp och Henry Jeppsson, Eslöv. 

§ 8. Föredragning av verksamhetsberättelse. 
Ordföranden frågade om det fanns behov att läsa upp verksamhetsberättelsen, men svaret 
blev nej. 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 
10.338,75 kronor mot ett budgeterat överskott på 6.450 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 2020-2021. 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. Efter förhandling 
med Peter Andersson så har överenskommits att endast betala 150:- per lag för 
innevarande år, och med tanke på den goda ekonomin förslog styrelsen att inga 
startavgifter skall tas ut för spelåret 2021-2022 Detta tillsammans med övriga kostnader 
ger ett budgeterat negativt resultat på 18.400 kronor, vilket ändå betyder ett kapital på 
över 20.000:- kronor vid årets slut. Styrelsens förslag till slopad startavgift, 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 Kjell-Åke Nåbäck, Jan Långberg och Göran Strandqvist. 
Valberedningens förslag var omval på samtliga. 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 Bjarne Jörgensen, Örkelljunga. Avgående 
revisor var Mats Nihlén, Klippan. Mats Nihlén, Klippan omvaldes till revisor i 2 år. 

§ 16. Val av valberedning. 
På inslagen linje blev det Båstad Bowlare och PBK85 från Eslöv som får utse 
valberedning. För Båstads valdes Gert Olsson och för Eslöv Henry Jeppsson. Årsmötet 
beslutade också att Gert Olsson blir sammankallande 

§ 17. Fastställande av seriespel för 2021 - 2022. 
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till seriespel kommande säsong. Styrelsen 
har också fått förslag från Peter Andersson om att göra en indelning i 7 divisioner, 
antingen denna eller nästa säsong. Årsmötet var dock eniga om att man vill fortsätta med 
6 divisioner. 
Styrelsens förslag till indelning med 12 lag i div. 1-5 samt 10 lag i div.6 godkändes av 
årsmötet. 
Frågan om spel enbart i hemmahall eller med hemma- och bortamatcher vållade lite 
diskussion. Birgit Knutsson, Bjuv, ville ha spel både borta och hemma medan de flesta 
andra ville ha höstens matcher i hemmahall. Leif Larsson, Landskrona föreslog att 
division 1 skulle spela borta, men inte heller det accepterades. Därför beslutades att allt 
spel under hösten 2021 skall spelas i hemmahall. Spelprogrammet kommer att läggas upp 
per vecka och klubbarna får spela sina matcher när de vill den veckan eller veckan före, 
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. Årsmötet beslöt också att tillåta lite friare regler för lån av spelare från andra 
lag. Följande regler gäller för hösten 2021: 
   Spelare skall lånas i första hand från lag i lägre lagnummer, men kan även göras 
   från närmast högre lagnummer, dock inte från övriga högre lagnummer.  
   Spelare får spela mer än 6 serier under en spelvecka, dock inte på bekostnad av någon 
   annan spelare får stå över. 



§ 18. Motioner. 
Inga motioner hade inkommit. 
 
 

§ 19. Övriga frågor. 
a) Ordförande Leif Bergström påminde om att resultaten till Topp5 skall skickas in 

till Jan Långberg senast den 1 dagen i månaden efter, för att komma med i 
resultaten. Under tidigare år har Jan Långberg blivit utskälld för att resultat som 
inkommit för sent inte finns med i Topp5-listan. 

b) Flera klubbar tog upp frågan om matchprotokoll, som Peter Andersson efterlyst. 
Årsmötet beslöt att godkänna ”konstruerade” matchprotokoll, och meddela Peter 
detta. 

§ 20. Mötets avslutande 
 
Ordföranden Leif Bergström tackade deltagarna och avslutade årsmötet. 
 
 
 
________________________ 
Göran Strandqvist, sekreterare 
 
 
 
________________________ 
Leif Bergström, ordförande 
 
 
 
                Justeras 
 
 
 
_________________________                _______________________________ 
Benny Persson                                         Henry Jeppsson 

 


