Protokoll
Styrelsemöte
Stockholm 2017-04-28
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Linus Thor, Gustaf Ålander, Dimitriy Belevich, Bo
Svensson, Martin Söderberg, Niklas Wirtanen, Marcus Sjöberg

1) Mötets öppnande
Ordförande Eva Viding Bussell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Val av ordförande, protokollförare och justeringsman
Eva Viding Bussell valdes till ordförande, Gustaf Ålander till protokollförare, Linus Thor och Bo
Svensson till justeringsmän.

3) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt med reservation att punkter kan bordläggas vid tidsbrist.

4) Lägesrapport allmänt
a) Adressändring, post, login, accesser, förråd etc.
Ordföranden informerade styrelsen om att kansliets adress är ändrad, gällande postadress finns på
förbundets hemsida. Vidare informerade ordföranden om att rent praktiska accesser till övriga
konton också är överlämnade av tidigare styrelse. Poolkommittén ges i uppdrag att utreda tidigare
inventarier och eventuella förrådsmöjligheter.

5) Ekonomi
a) Ekonomisk status t.o.m. 28/4
Ordförande tillsammans med kassör redogjorde för den ekonomiska statusen t.o.m. 170428. Totalt
sett har förbundet en god ekonomi. Ytterligare kartläggning av den ekonomiska situationen kommer
att göras av ordförande och kassör.
b) Större utgifter 1/5-30/6
Större planerade utgifter (1/5-30/6) kommer att ske i samband med SM i pool; däribland prispengar
och hallhyra. Ytterligare planerade utgifter kommer att ske i samband med Eurotour under maj

månad för Team Sweden. För carambole gäller inplanerade utgifter under EM. På snookersidan
kommer inga större utgifter ske under perioden.
c) Budgetmöte i juni
Styrelsen kallas till budgetmöte i juni. Mötet står som utgångspunkt för två års framtida arbete.
Ordförande för respektive kommitté ges i uppdrag att till detta möte utarbeta en rambudget.

6) Styrelsen
a) Webbplattform för möten, dokument etc.
Styrelsen gavs en introduktion i en gemensam plattform för möten och dokumenthantering.
b) BiljardOnline
Linus Thor och Marcus Sjöberg har getts en introduktion i BiljardOnline och ges vidare i uppdrag att
prioritera denna inlärning. Styrelsen har för avsikt att sträva efter en mer likartad tävlingsstruktur
mellan pool, carambole och snooker. En eventuell vidareutveckling av BiljardOnline för detta
ändamål är därför aktuell.
c) Motioner från föreningarna
Frågan bordläggs.
d) Övriga roller inom styrelsen
Frågan bordläggs.

7) RF/ SISU/ Idrottsdistrikten
a) Idrottslyftet
Styrelsen har genomfört en preliminär kartläggning av biljardföreningar i Sverige. Vidare utvärdering
och planerande arbete kring barn- och ungdomsverksamhet kommer att ske kopplat till Idrottslyftet.
Styrelsen ser också positivt på att utarbeta en utvecklingstrappa, där individens ambitioner tas i
beaktande och ger en klarare bild för hur utvecklingen kan gå till.
b) Elitstödet
Styrelsen har tagit del av informationen kring elitstödet och kommer utvärdera den. Det åligger
ordföranden att ytterligare utreda förutsättningarna för elitstödet och dess konsekvenser.
c) Aktiva föreningar – motion från årsstämman
Frågan bordläggs.
d) Inbjudningar
Ordföranden informerade styrelsen om förbundsrelaterade inbjudningar.
e) Utbildningar

Ordföranden informerade styrelsen kring utbildningar som kan komma föreningarna till nytta, från
t.ex. Riksidrottsförbundet.

8) Kommittéerna
a) Lägesrapport alla kommittéer
Respektive ordförande för kommittéerna gav styrelsen en kortfattad lägesrapport kring dagsläget.
b) Verksamhetsplan 2017-18 alla kommittéer
Styrelsen beslutade att till nästa möte ta fram en verksamhetsplan för varje kommitté.
c) Årsmöte CEB 20/5 (carambole)
Bo Svensson ges i uppdrag att undersöka ifall någon representant från carambolekommittén kan
närvara på CEB-mötet, om inte, föreslås Eva Viding Bussell närvara.
d) NBC-mötet 25/4
Ordföranden informerade styrelsen kring NBC-mötet.

9) Sponsor- och samarbetsavtal
a) Biljardexperten
Styrelsen informerades kring samarbetet med Biljardexperten. Det åligger ordföranden att diskutera
samarbetet med Biljardexperten.
b) Interpool Gävle
Styrelsen informerades kring samarbetet med Interpool Gävle.
c) Videomaskinen
Styrelsen informerades kring samarbetet med Videomaskinen. Videomaskinen föreslås sända SM i
pool. Det åligger Dzenan Sahovic att vidare utreda möjligheterna till detta.

10) Marknadsföring och media
a) Hemsidan
Eva Viding Bussell och Jessika Nilsson har medverkat på en kurs kring hemsidan.
b) Sociala medier
Frågan bordläggs.
c) Pressmeddelanden
Frågan bordläggs.

11) Övriga frågor
Det påpekades att beslut som tas per capsulam ska innefattas i dagordning.

12) Mötets avslutande
Ordförande Eva Viding Bussell tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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