
Verksamhetsberättelse 2019 
 

Styrelsen för Sveriges Bowlinghallars Förbund avger härmed följande verksamhetsberättelse 

Förbundet har under året haft flertalet möten på olika platser i landet. Vid två av mötena kallade vi 

”Stora styrelsen” som består av styrelsen samt alla distriktsordföranden. Vi har även haft en 

styrelsekonferens på Birka Cruises. Utöver dessa möten diskuterar vi frågor via e-post och telefon.  

Samarbetspartners 

Svenska bowlingförbundet är vår främsta samarbetspartner. Vi försöker tillsammans öka rekryteringen 

av nya bowlare till svensk bowling och har haft gemensamma möten under året för att diskutera denna 

viktiga fråga. Vår avtalsleverantör på bryggerivaror, Åbro generar pengar både till medlemmarna och 

till förbundet. Det är önskvärt att fler medlemmar går igenom sina gällande avtal för att se om det 

finns pengar att tjäna genom att byta bryggerileverantör. Svensk Cater fortsätter att vara en viktig 

partner. Butikerna och Almega är två partners som fler medlemmar borde dra nytta av, framför allt 

det avtal vi har på kortinlösen som är bland det bästa som finns på marknaden. Svenska Spel ger 

kickback till föreningen beräknat på hur många medlemmar som har Vegas i sina hallar. Har man 

förutsättningarna finns det pengar att tjäna på att bli Vegaspartner. Vi har fördjupat samarbetet med 

SolidSport för att möjliggöra omfattande livesändningar av matcher och tävlingar från våra 

bowlinghallar. 

Marknadsföring 

Vi har under året fortsatt satsningen på vår streamingkanal, BowlingTV.se. Tanken är att alla 

medlemshallar ska få sända bowling utan kostnad. Utrustning för sändning finns att köpa för en 

engångskostnad till subventionerat pris. Vi har redan innan speciellt många hallar börjat sända 

konstaterat att intresset för livesänd bowling är stort. Vi har stora förhoppningar för vår egen kanal 

och hoppas att så många hallar som möjligt börjar sända bowling. 

Vårkonferens/årsmöte 

Årets vårkonferens med tillhörande årsmöte hölls på Silja Symphony 1-3 april 2019. Totalt deltog 55 

medlemshalla. 27 utställare fanns med på mässan. Vi kan konstatera att vårt årsmöte är bland det 

mest välbesökta i jämförelse med andra branschorganisationer.  

Slutord 

2019 års årsmöte hålls ovanligt sent på grund av Coronapandemin. Trots att pandemin inte på något 

sätt påverkat 2019 års verksamhet är det en verkligen som kommer att påverka oss under lång tid 

framöver. Hur det kommer att se ut på 2020 års möte återstår att se. Vi kan redan nu konstatera att 

alla hallar inte har klarat den ekonomiska påfrestningen och de restriktioner som pandemin orsakat.  

Vi kan konstatera att ekonomin i föreningen är god. Totalt sett så har både föreningen och bolaget en 

god ekonomi. Arbetet i styrelsen fungerar väldigt bra och alla styrelsemedlemmar tillför erfarenhet 



och kompetens i arbetet. Många nya tankar och idéer har kommit fram under året. Styrelsens 

målsättning, medlemsnytta, har styrt arbetet under året och frukten av detta kommer att fortsätta 

styra vårt arbete 2020 och framåt. När vi nu gör bokslut för 2019 års verksamhet påbörjar vi samtidigt 

med arbetet för framtiden. Styrelsen vill härmed rikta ett varmt tack till alla våra engagerade 

medlemmar och samarbetspartners. Vi tackar för förtroendet att efter bästa förmåga leda föreningen 

till alla medlemmars nytta. 
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