
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Sällskapet Gamla Bowlare, lämnar härmed följande redogörelse för 
verksamhetsåret 2014 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
Ordförande Leif Sävkvist 
Vice ordförande Bo Pelander 
Kassör Per Strandberg 
Sekreterare Bengt Johansson 
Klubbvärd Bo Söderman 
 
Suppleant   Jan Hultgren 
      ” Torbjörn Östling 
 
Revisorer Tommy Forsberg 
      ” Dan Lindfors  
 
UK  Bo Östlund 
  ” Gerry Eriksson 
 
Valberedning Hans-Åke Carlsson 
        ” Berndt Nilsson 
 
Sällskapet har under året haft två ordinarie medlemsmöten, års- och höstmöte. Styrelsen har 
hållit tre protokollförda möten. 
Fyra nya medlemmar har valts in efter höstmötet 2013 samt en ny på årsmötet. Två nya 
medlemmar har valts in efter årsmötet. Tre har gått ur. Medlemsantalet är 111 aktiva och 3 
passiva. Fem medlemmar har avlidit under året, Lennart Simonsson i februari, han var 
hedersmedlem samt Börge Jensen i juni och Christer Svärd och Roffe Kings i september, 
Bengt Svensson i december. 
 
Tävlingar: 
Magnus Cup 2014 vanns av Hans-Åke ”Fajsing” Carlsson 256 (237) före Bo Pelander 211 
(195). 
Årets klubbmästare blev Christer Eklund 945, totalt 973. 46 startande. Den första triangel-
kampen mellan Åland, Åbo o Stockholm spelades i Mariehamn den 6 maj och vanns av Sthlm 
med 697 p, totalt 13529 p före Åbo på 12832 o Åland på 12774. Bäst indiv.. var Göran Stoor 
med 1802 inkl. hcp. Bäst utan hcp. var Gunnar Moquist  med 1738. Åland bjöd på middag 
efter tävlingen o delade ut ett standar till Sthlm o Åbo samt ett vandringspris som Sthlm tog 
första inteckningen i. Bästa resultatet utan hcp. på 14 år enl. Folke E 12985 utan hcp. 
GB-pokalen vanns av Uffe Lönngren 962 före Stig Olsson IFK som hade samma resultat men 
högre hcp. 
 
Styrelsen hänvisar sällskapets ekonomiska ställning till förvaltningsberättelsen samt 
revisorernas berättelse. 
Styrelsen vill till slut tacka för intresset och förtroendet som visats oss under verksamhetsåret 
men hoppas fortfarande på ett större deltagande vid tävlingar och möten. 
  
 Stockholm i mars 2015 
   Styrelsen 


