Protokoll
Styrelsemöte
Stockholm 2015-09-26
Kallade: Kurt Roos, Bojan Stefanov, Bo Peterson, Martin Söderberg, Mats Norén, Tomas Nordström,
Johan Hansson, Peter Skough
Närvarande: Kurt Roos , Bojan Stefanov, Bo Peterson, Martin Söderberg, Mats Norén, Peter Skough,
Louise Furberg ( t.o.m. punkt 7) , Ann-Sofie Löfgren ( t.o.m. punkt 7)

1) Mötets öppnande
Kurt Roos öppnade mötet
2) Val av ordförande, protokollförare och justeringsman
Kurt Roos valdes som ordförande, Peter Skough valdes som protokollförare. Martin Söderberg
valdes som justerare.
3) Prövning om mötet blivit behörigt sammankallat
Godkändes.
4) Godkännande av dagordning
Godkändes med följande tillägg /justeringar. Punkt 16 utgår och flyttas till 10 b. Punkt 17 utökas
med ”d) Gemensamma priser” samt ”e) Player of the year”
5) Godkännande av föregående protokoll
Inget protokoll finns från föregående möte.
6) Engagemang/kompetens styrelsearbete
Kurt redogjorde för styrelsens ansvar och vilka dokument som styr/reglerar detta. Han pekade
specifikt på 1§ samt 27§ i SBF stadgar samt beskrivningen i dokumentet
”Organisationsbeskrivning för Svenska Biljardförbundet”
Arbetet enligt detta har inte fungerat tillräckligt väl i styrelsen. Deltagande styrelsemedlemmar
på mötet fick muntligen förbinda sig för detta framgent.
Johan Hansson entledigades från sina post av styrelsen. Beslutet var enhälligt.
Tomas Nordström har meddelat via mail att han vill bli entledigad från sin post med omedelbar
verkan. Styrelsen godkände detta
Styrelse beslutade att kalla till extra förbundsstämma i enlighet med 24§ i stadgarna. Datumet
bestämdes till den 7 november 2015.
Mats Norén begärde entledigande från sin post, men sitter kvar fram till kommande extra
förbundsstämma.
Fyllnadsval ska göras på den extra förbundsstämman enligt:
1 ledamot ( Carambole) för 3 år, 1 ledamot för 1 år + 2 Suppleanter ( Carambole + Snooker) för 1
år
7) Omkonstitution av styrelse
Punkten utgår med hänvisning till punkt 6

8) Ekonomi
a) Bokslut 2014-2015
Bo redovisade bokslutet. Ekonomin är stabil med ett överskott på c:a 50 000 för perioden.
b) Budget 2015-2016
Kurt redogjorde för ett förslag på budget med ett nollresultat. Posterna fördelar sig i stort
sett som mot förra året. Förslaget godkändes. Eventuella korrigeringar efter
förbundsstämman av nya styrelsen.
c) Utfall per 2015-09-25
Kurt redovisade. Följer planen väl.
9) Administration/kansli
Inget att anmärka. Fungerar väl.
10) Internationellt
a) Deltagande/representation
Målet är att vara representerade i större grad i de förbund vi är medlemmar i. Alltid som
deltagande medlemmar på möten mm, men helst även med styrelseposter, deltagande i
utskott/kommittéer mm. Detta i syfte att påverka genom att knyta kontakter och vidga
kontaktnätet.
Som exempel så har Europeiska Carambole förbundet satt en betydligt högra avgift för
Sverige. Detta måste vi arbeta för att motverka.
Idag sitter vi med i en styrelse , EPBF , där Kurt är ledamot
b) Nordic Billiard Council
Detta är ett samarbete som legat på is en längre tid , men nu återupplivats sedan en tid. Som
följd av detta har det arrangerats Nordiska mästerskap i pool och snooker.
Nordiska mästerskap i Carambole är planerat till helgen 3-4/10 2015. Andra upplagan av
Nordiska mästerskapen i Pool 17-18 okt.
11) Grenkommittéer
a) Carambole
i) Nuläge
Långa diskussioner kring framtiden för sporten. Läget är inte bra för sportens tillväxt. Det
behöver komma in nya krafter som hjälper till.
ii) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Frågan flyttas till efter extra förbundsstämman
b) Snooker
i) Nuläge
Oförändrat läge. Verksamheten fortskrider enligt plan.
ii) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Samma antal tävlingar och format som tidigare. 8 tävlingar + SM
c) Pool
i) Nuläge
Bojan avgår som sammankallande för pool-kommitteen. Ny tillsätts efter den extra
förbundsstämman.

ii) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Förslag från Kurt att anordna medlemskonferens för att tillsammans med föreningar
diskutera tävlingsverksamheten.

12) Internationell tävlingsverksamhet, ”Team Sweden”
a) Carambole
VM individuellt , Bordeaux . Anmäld Torbjörn Blomdahl, Nalle Olsson och Mikael Nilsson. CEB
avgör dock vem/vilka av dom som får spela.
Nordiska mästerskapen 3-4/10 2015
2 manna lag VM. Ännu ej bestämt vilka som skickas
Torbjörn Blomdahl är för närvarande rankad 1 i världen
b) Snooker
Satsar på lovande juniorer. U17 i Januari på Malta. En person skickas.
EM nästa vår. Ej bestämt hur många som skickas
c) Pool
Ställer upp i alla Eurotour (damer/herrar), alla EM , VM ( 2herrar + 1 dam) samt Lag-VM mix (
3 herrar + 1 dam).
13) Föreningssupport/föreningsutveckling
a) Allmän diskussion
Ingen rapport finns. Basala funktioner fungerar för att medlemsföreningar skall kunna få den
hjälp/information dom behöver. Ett orosmoment är det låga antalet föreningar. Ingen
föreningsutveckling sker i dagsläget, prioriterat projekt efter den extra förbundsstämman.
b) Geografisk spridning
Problem i södra och västra Sverige med bl.a. tävlingsdeltagande.
c) Stimulans nyrekrytering, ”Framtidens bredd och elit”
Ingen pågående aktivitet, men det är prioriterat att nya projekt startas upp kring detta.
14) Ren Idrott
a) Policy
Ingen ändring av policyn behövs. Det finns en skrivelse om vilka nivåer som omfattas av
dopingtester och denna måste ses över.
b) Aktivitetsplan
Aktiviteter med doping-kontroller skall göras genom att kontakta RF.
Alkoholkontroller, i SBF regi, skall införas. Utrustning med tillhörande instruktioner finns.
Skrivelse behöver tas fram för hanteringen/utförandet av kontroller. Översyn av straffsatser
behöver göras.
15) Marknadsföring
a) Hemsida, Facebook, BiljardOnline
Diskussion om vilka kanaler / sociala medier vi skall använda. Inga beslut togs. Inskickade
inlägg kommer främst från Carambole och snooker senaste tiden. Kan man hitta personer
som vill skriva om biljard? Kan tävlingsledare åläggas att alltid skriva en artikel?

b) Biljardmagasinet
Samarbetet fortsätter. Planerade tävlingar som skall streamas är 2 st. SPT1000 ( 8-ball+ 9ball) och Nordiska mästerskapen (10-ball,Oslo)
c) Sponsorer
Vi har en ny klädsponsor från CC Sport med märket Erima. Övriga befintliga sponsorer är
kvar. Det är sista året för Interpool kontraktet. Ett mål är att få en sponsor utanför
”biljardsfären”
d) Frågan togs upp om man kan ta fram kläder med loggan för ”Svenska biljardförbundet” och
inte ”Team Sweden” när man representerar förbundet generellt.
e) Internationella event, Eurotour, Eurotour Dam, EM Pool i Sverige
Kurt har tidigare arbetat med detta projekt och undersökt möjligheterna för att arrangera
dessa tävlingar bl.a. med att undersöka lämpliga arenor mm. Kurt vill driva detta projekt
vidare. Det troliga är att vi kan generera en avsevärd del för att täcka kostnaden.
Styrelsen beslutade enhälligt att vi går vidare med detta projekt.
16) Nordic Billiard Council
Flyttad till punkt 10
17) Övriga frågor
a) 75-års jubileum
Skall hållas i samband med extra förbundsstämman. Ett förslag är att hålla det på Jolo. Kurt
kollar upp och återkommer vad dom kan erbjuda.
b) Sanktion Baltic Snooker League
Efter långa diskussioner samt inhämtande av ytterligare information från arrangören av
tävlingen så beslutade styrelsen att inte sanktionera denna tävling då den på flera punkter
inte följer regelverket. Beslutet var enhälligt. Martin delger Dimitry denna information.
c) Uppdatering av Grengemensamma Tävlingsbestämmelserna
Punkten sköts upp till nästa möte. Behov finns att revidera dessa regler.
d) Gemensamma priser
Punkter ingår i punkten 17 c). Tas upp på nästa möte
e) Player of the year
Ett antal namn diskuterades. Inget beslut togs. Kurt kommer maila ut dom förslag som
diskuterades för att göra en omröstning via mail. Om någon kommer på ytterligare namn
skall dessa mailas till Kurt innan onsdag den 30/9

