
 

Enskede Pensionärers Bowlingklubb Verksamhetsberättelse 2020  

Styrelsen för Enskede Pensionärers Bowlingklubbs verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 2020  

ÅRSMÖTE                                                                                                                                   
Årsmötet avhölls 18 februari 2020 PÅ RESTAURANG KVARNEN. Närvarande: 30 medlemmar. 
Till att leda årsmötet valdes Clas Johansson och till sekreterare Jan Wallinder.  

STYRELSE                                                                                                                                 
Styrelsen har under det gångna året bestått av:                                                                                      
Ordförande  Agne Ryding 2020-01-01 ---12-18                                                                                                 
 Leif Sävkvist 2020-12-18 ---12-31                                                                         
Sekreterare Jan Wallinder                                                                                                                         
Kassör Wolfgang Walter                                                                                                                              
Ledamot Jan Hultgren 
Ledamot Leif Sävkvist                                                                                                       
Suppleanter  Kaj Askelöf                                                                                                                                
 Tommy Olsson                                                                                                          
Revisor Pär Linde 
Revisor supp Frank Lindblad 

Valberedning Bengt Korhonen, Antii Salminen 

SAMMANTRÄDEN                                                                                                                          
Styrelsen har under året haft fem sammanträden och utöver det ett antal icke protokollförda 
träffar, e-mail och telefonkontakter. Med anledning av Corona-epidemin har ett större antal 
diskussioner under hösten genomförts som ”mail-konversationer”.  

MEDLEMSANTAL                                                                                                                          
Antalet medlemmar var vid årets slut 67 stycken.  

EKONOMI                                                                                                                                             
Klubbens ekonomi är god. Det stora överskottet beror till viss del på inbetalda spelavgifter för 
våren 2020 då de sista fem omgångarna ställdes in. Ambitionen är att vi skall kunna spela 
färdigt våren 2020s sista serieomgångar under vår/försommar 2021.                                                                                                                                                                         

Bilaga: Årsredovisning 2020  

 

TÄVLINGSVERKSAMHETEN                                                                                                                  
Året 2020 präglas starkt av konsekvenserna av epidemin Covid 19.  

Året startade precis som vanligt med seriespelsstart i januari. Men redan efter nio omgångar 
tvingades klubben pausa spelet på grund av smittoriskerna för ”äldre/70+” individer. 



Beslut togs under våren att spel skulle återupptas till höstsäsongen. 
Men även kring detta fick ett ombeslut tas. Höstens spel ställdes in på grund av pandemin 
och därtill hörande smittorisk. Inte heller spelades Klubbmästerskap och Tomte-Cup i 
december, som vi in i det sista hade hoppats på.  

Haga Senior-Slag genomfördes med 16 deltagare från klubben. 
Tre bästa: Rolf Broström 1274, Hans Andersson 1149, Tony Gibbemark 1113  

Veteranligan genomförde 3 omgångar under våren 2020.  

INTERN KOMMUNIKATION                                                                                                            
En medlemsenkät genomfördes i månadsskiftet september/oktober.  

Informationen på klubbens hemsida kompletterades genom beslut att också använda 
mailutskick (Medlemsbrev) till varje medlem med tillgång till mail. Första brevet sändes 19 
november. Medlemsbrev no 2 sändes ut 4 december. Med det tråkiga beskedet att även 
seriespelet vårsäsongen 2021 har ställts in.  

SLUTORD                                                                                                                                              
År 2020 blev ett väldigt annorlunda år för EPBK. Pandemin Covid 19 gjorde att seriespelet 
stoppades från och med mars och under resten av året.  

I månadsskiftet september/oktober ringde styrelsen upp samtliga medlemmar för att 
genomföra en enkät gällande synen på spelstart i januari 2021. Den absoluta majoriteten av 
medlemmarna meddelade att de avsåg spela om inte smittoläget avsevärt skulle försämras. 
Men som skrivits ovan så förvärrades Covid smittan under hösten och beslutet om inställd 
vårsäsong 2021 var oundvikligt.  

Det planerad styrelsemötet 17 november ställdes in efter nya information från Regeringen 
om strängare åtgärdsbeslut på grund av en kraftigt ökad smittspridning. Styrelsen gick in i en 
ny fas av arbete. Mail och telefon.  

Ordförande Agne Ryding meddelade styrelsen i december att han lämnar sitt uppdrag. Fram 
till kommande årsmöte tar Vice Ordförande Leif Sävkvist över uppdraget.  

En av klubbens verkliga pionjärer, Curt Andersson, avled den 21 december. Curre var under 
många år aktiv i klubbens styrelse, han var med och startade Curre & Leffes Cup tillsammans 
med Leif Sävkvist Han var också en fantastisk historieberättare och glädjespridare som ofta 
förgyllde våra bussresor vid många tillfällen. Vi saknar honom.  

Styrelsen vill tacka samtliga klubbmedlemmar för det gångna året. Vi ser alla fram emot att 
delar av 2021 kan innebära spelmöjligheter och trevlig samvaro i NBC-hallen för alla 
medlemmar. Ett särskilt tack riktar vi till Agne Ryding för hans mångåriga engagemang i 
klubbens verksamhet.  

Leif Sävkvist, Wolfgang Walter, Jan Hultgren, Tommy Olsson, Kaj Askelöf, Jan Wallinder  

 



Bilaga 1

Pensionärernas Bowlingklubb 

Ingång 2020: Kassa 4 864,00 kr
Plusgiro 19 590,95 kr

Summa tillgångar ingång 2020 : 24 454,95 kr

Inkomster: Medlemsavgifter 21 300,00 kr
Spelavgifter 73 900,00 kr
Material
Resor 5 050,00 kr
Administration
Prispengar 2 955,00 kr
Priser
Diverse

 Summa inkomster  : 103 205,00 kr

Utgifter:
Spelavgifter 54 612,36 kr
Material 400,00 kr
Resor 4 900,00 kr
Administration 2 393,25 kr
Prispengar 2 955,00 kr
Priser 860,00 kr
Diverse 3 822,00 kr

 Summa utgifter : 69 942,61 kr

Utgång 2020: Kassa 1 851,00 kr
Plustgiro 55 866,34 kr

 Summa tillgångar vid utgång 2020 : 57 717,34 kr

Årets resultat 33 262,39 kr

Stockholm  2021-01-10

Wolfgang Walter
Wolfgang Walter
Kassör

ÅRSREDOVISNING 2020



 
 

                    Revisionsberättelse för PBK ENSKEDE  

 

Undertecknad som granskat föreningens räkenskaper under spelåret 2020 

får härmed avge följande berättelse. 

 

Jag har granskat styrelsens årsredovisning, protokoll och andra handlingar gällande 

föreningens ekonomi. 

Under revisionen har ingen anledning till anmärkning till redovisningshandlingarna framkommit 

Jag tillstyrker därför att balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter  

beviljas ansvarsfrihet för den tiden redovisningen omfattas. 

 

 

Stockholm 17 januari 2021 

 

Pär Linde 

………………………………………. 

Pär Linde, revisor 

 

 

 

 

 

 

 


