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BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 
STYRELSE 
 Ordförande  Björn Andreassen 
 Sekreterare  Eva Dahlberg Lindvall 
 Kassör   Ulla Sundberg 
 Vice ordförande  Roger Nyström 
 Ledamot   Tony Gustavsson 
 Suppleant   Lisa Persson 
 Suppleant   Per-Arne Öhman 
 
TÄVLINGSKOMMITTE´ 
 Tävlingsledare  Tony Gustavsson 
 Tävlingsledare  Kent-Ove Andersson 
 Ansvarig Riksserien  Björn Andreassen 
 
LOTTERIKOMMITTE´ 
 Varulotterier  Inger Svensson 
    Lisa Persson 
  
FESTKOMMITTE´ 
 Ledamot   Eva Matti  
             sammankallande 
 Ledamot   Sven Matti 
 Ledamot   Lars Lundström 
     
REVISORER 
 Ordinarie   Ruth Samuelsson 
 Ordinarie   Pia Elmgren 
 Suppleant   Yvonne Åhl 
 
VALBEREDNING 
 Sammankallande  Gunvor Strand 
 Ledamot   Stina Lundbäck 
 Ledamot   Viljo Pääjärvi 
 
BPBS HEMSIDA             

Webb.master  Anders Renström 
 

. 
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SAMMANFATTNING AV TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSÅRET 2020 
 
Årets första halvår kan sammanfattas, ingen verksamhet p.g.a. 
Coronapandemin. 
 
Träning 
Träningen återupptogs den 16 augusti. Flera avvaktade pandemins utveckling 
men fr.o.m. september var de flesta i gång. 
 
Veterantouren 
Veterantouren återupptogs under hösten, och resultatmässigt finns inget att 
klaga på. Idel vinster för genomförda sju matcher. 
Detta trots att vi har infört ett uttagningssystem vilket innebär att bland de tio 
bästa under måndagsträning, spelar fem av dem vid match. 
Spelare i topp bland de våra var Monika Svalkvist bland damerna med 170 
poäng i snitt, och på herrsidan Jan Rönnbäck med 216 poäng. 
  
Riksserien 
Liksom träning och veterantouren kom Riksserien i gång. Denna säsong har vi 
fyra damlag och sex herrlag.  
Resultatmässigt ligger tre av våra lag i topp, Dam 2 och Herr 2 och 5. 
Individuellt bland damerna var Monika Svalkvist bäst med 174 poäng i snitt och 
på herrsidan Jan Rönnbäck med 201 poäng. 
 
Övriga tävlingar 
På grund av rådande situation kunde de tävlingar som vi själva brukar anordna 
eller delta i under våren inte genomföras. 
Men några hann vi med under hösten, Klubbmästerskap, Cup 50 och Luciacupen  
Klubbmästare blev Monika Svalkvist, 736 p och Jan Rönnbäck, 811 p. 
Monika före Stina Lundbäck och Lisa Persson. Motsvarande på herrsidan  
Ulf Riström och Roger Nyström. 
Med handicap vann Stina Lundbäck på damsidan före Monika Svalkvist och 
Gunnel Snäll Lidberg. På herrsidan vann Gösta Lindgren före Roger Nyström och 
Håkan Roswall. 
CUP50 genomfördes i samband med vårt 50-årsjubileum, Gunnel Snäll Lidberg 
och Roger Nyström vann cupen som spelades med handicap. Efter dem 
placerades Ulla Sundberg och Ulla-Britt Rönnbäck, resp. Björn Andreassen och 
Jan-Olov Wikström.  
Luciacupen spelades på luciadagen. Segrare utan h-cap på damsida Maj-Lene 
Jansson före Maj-Lis Enström och Gun-Marie Lundberg. Med h-cap segrade även 
där Maj-Lene före storasyster Gertrud Erlandsson och Gun-Marie. 
På herrsidan vann Bo Riström utan h-cap före Hans Bergman och Jimmy 
Gustafsson. Med h-cap blev ordningen Tomas Kristiansson, Bo Riström och Hans 
Bergman. 
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50-årsjubileum 
Här ovan nämndes vårt 50-årsjubileum. Detta firades den 21 november med 
nämnda cup samt en mycket trevlig middag med ca 70 medlemmar. Under talet 
vid middagen framkom att många av de förtroendevalda som initialt var aktiva, 
har idag ättlingar som idag är aktiva. 
 
Ekonomi och medlemmar. 
Under året har vår förening glädjande nog fått tolv nya medlemmar, tyvärr har 
några även slutat men sammantaget har föreningen i december månad 101 
betalande medlemmar. Antalet kvinnor är 31 och män är 70. 
 
Införskaffande av nya matchtröjor påbörjade under hösten -19 och levererades 
till årsskiftet -20. Tacksamt konstaterar vi att sex företag sponsrade oss, vilket 
höll tröjpriset på en rimlig nivå. Under detta år har vi köpt in ytterligare 
matchtröjor. 
 
Bodens kommun införde 2018 möjligheten för föreningar med pensionärs-
medlemmar att få aktivitetsbidrag för sin verksamhet, kravet var att föreningen 
tillhörde någon pensionärsorganisation, BPBS gör ju inte det.  
Vi tillskrev våren 2018 kommunen om att vi ansåg oss förbigångna och att vi 
ville att reglerna skulle ändras så vi också skulle komma ifråga för bidraget. Det 
blev ingen positiv ändring för oss då. Under 2019 uppvaktade vi kommunalrådet 
Catarina Ask, som är ordförande för Kultur- fritids- och ungdomsnämnden och 
när nämnden hade sitt sista sammanträde för 2019 ändrades reglerna så att vi 
också skulle komma ifråga för aktivitetsbidraget, men med kravet att merparten 
av våra medlemmar tillhör någon pensionärsorganisation. Vi har hört efter hur 
många av våra medlemmar som är anslutna till en pensionärsorganisation och vi 
måste vara minst 51 st och glädjande nog visade det sig att vi är 56 st som är 
anslutna. Ordförande har tillskrivit kommunen om att kravet om att tillhöra 
någon pensionärsorganisation bör tas bort eftersom vi är en renodlad 
pensionärsförening. 
Vi har sökt bidrag i efterskott för för höst- och vårsäsongerna sedan 2019 och 
för 2021 har vi erhållit 17 204 kr och vi kommer även att söka bidraget för 
verksamheten framöver om möjlighet finns. 
 
Via socialstyrelsen ges möjlighet att söka stadsbidrag för att förebygga och bryta 
ensamhet och isolering bland äldre och insatserna riktar sig till personer som är 
över 62 år. Ideella föreningar har möjlighet att få bidrag för att arrangera 
aktiviteter, som kan bryta ensamhet och isolering. Bidraget ges för att skapa 
kontaktytor, som kan bidra till gemenskap och stimulans bland äldre. 
Styrelsen har inventerat och tagit fram förslag på aktiviteter, såsom prova på 
bowling, bowlingkurs och moonlightbowling och skickat in ansökan. Tyvärr fick 
vi avslag på vår ansökan. 
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Under hösten 2020 kom möjlighet att söka verksamhetsstöd ”Idrott för äldre” 
från Riksidrottsförbundet. Kravet var att vår förening är medlem i ett special-
idrottsförbund som är anslutet till RF och att vi bedriver idrottslig verksamhet 
med aktiva i åldern 65 år och äldre. Vi upprättade en ansökan och vi var 
garanterade 3 000 kr, vilket vi fick redan 2020. Totalt var 24 miljoner anslagna 
till bidraget och beroende på hur många som sökte så kunde vi får mer pengar, 
och vi erhöll ytterligare 15 000 kronor. 
 
Initiativ har tagits för att få medlemmar att prenumerera på Bingolotto, varje 
bingolott som erhålls via prenumeration med BPBS som förmånstagare ger oss 
13 kronor för enkellott och för dubbellott får vi 28 kronor. Som mest har vi haft       
21 st som prenumeranter och f.n. är det 8 st som prenumerar på 9 enkellotter 
och 1 dubbellott. För 2021 har vi fått 8 476 kronor från Bingolotto. 
 
Möjlighet finns att ansluta sig till Svenska spels Gräsroten, som ger intäkter till 
föreningen. För 2021 har vi erhållit 2 377 kronor. 
 
Förutom årsmötet, har 2 medlemsmöten och 4 styrelsemöten genomförts. 
De populära årskorten med en kostnad av 400 kr har gällt även för i år.  
För nya medlemmar eller de som haft betalningsuppehåll under pandemin har 
avgiften höjts till 425 kr per månad. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående berättelser får styrelsen tacka för det gångna 
året samt önska den tillträdande styrelsen framgång under det kommande 
verksamhetsåret. Vi vill också tacka alla som bidragit till att underlätta 
verksamheten i BPBS bland annat genom att skänka priser till våra lotterier.  
 
 
Boden i januari 2022 
 
 
 
____________________________________________________________________________________         

Björn Andreassen               Eva Dahlberg Lindvall     Tony Gustavsson 

 
 
 
________________________________________________________________________________                         
Ulla Sundberg                Roger Nyström  
 
 


