Protokoll
Styrelsemöte
Stockholm 2017-10-21
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Gustaf Ålander, Bo Svensson, Martin Söderberg,
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 och Martin Söderberg till
justeringsman.

3. Godkännande av dagordning
Ordförande gick igenom dagordningen, vilken godkändes med tillägget om en punkt angående
hyrbilskontrakt.

4. Föregående protokoll
Sekreteraren gick igenom föregående protokoll. Styrelsen godkände föregående protokoll.

5. Bordlagda punkter
Styrelsemöte 2017-09-09
Roller och arvodering - diskuteras nedan.
Videomaskinen - frågan om streaming via Videomaskinen bordläggs.

6. Per capsulam-beslut
2017-09-27
Äskande från Carambolekommittén
Styrelsen har fattat beslut att SBF och Carambolekommittén delar på kostnaden 20 000 kr för att
skicka en extra spelare till VM i 3-vallars carambole i Bolivia senare i höst. Budgeten kommer att
justeras i enlighet med detta.

2017-09-24
MABI hyrbilar
Styrelsen har fattat beslut att teckna avtal med MABI hyrbilar med 6 ja-röster, 0 nej-röster och en
nedlagd röst. Information kring avtalet kommer presenteras på hemsidan.

7. Ekonomi
Den ekonomiska situationen i förbundet är god, inga betydande skillnader sedan förra
styrelsemötet. Vissa utgifter släpar dock fortfarande från SM i pool.

8. RFs granskning – status från mötet med RF 20/10 och vad som händer nu
Ordförande Eva Viding Bussell har haft möte med RF med anledning av genomlysningen av
föreningar. Med på mötet var förutom SBFs ordförande, Malin Elofsson Järf - stabschef, Elin
Johansson - förbundsjurist samt Milou Wertz - idrottskontakt. Mötet upplevdes, trots avvikelser i
form av uteblivna handlingar från tre föreningar, som positivt. RF ser också positivt på SBFs planer
framåt med en medlemskonferens, utbildningsprogram tillsammans med SISU och handlingsplanen
för Idrottslyftet. SBF har krav på sig att skicka in kompletterande handlingar till RF senast den
14 december 2017. Därefter fattar RF beslut i mitten av januari 2018 om bibehållet eller eventuellt
minskat ekonomiskt stöd till förbundet.

Vid minskat stöd skulle situationen se ut enligt följande:
SF-stöd allmänt 783 000 kr
Landslagsstöd 110 000 kr
Idrottslyftet 781 000 kr

Vid bibehållet stöd ser den ekonomiska situationen ut enligt följande:
SF-stöd allmänt 1012 000 kr
Landslagsstöd 110 000 kr
Idrottslyftet 894 000 kr

Eftersom stödet gäller för helåret 2018, skulle detta innebära en påverkan även av nästa års budget.

RF-stöd 2018
Landslagsstöd Projekt 2018-2019
SBF har skickat ansökan om 425 000 kr för 2018-2019, vilken fått avslag hos RF. Styrelsen fattade
beslut därför beslut om att projektet kring elitutveckling får vänta till 2019.

Framåtfonden 2018
Framåtfonden är en del i projeket "få fler i rörelse" och är inriktad på mer specialiserade projekt.
Ansökan för detta projekt är inskickad om 173 000 kr. På denna har RF ännu ej gett besked. Projektet
avser att få in personer med fysisk/ motorisk nedsättning i biljardsporten.

Få fler i rörelse 2018
Projektet "få fler i rörelse" är godkänt. Linus Thor är ansvarig projektledare och arbete pågår.
För detta projekt erhåller SBF 37 500 kr under kvarvarande del av 2017 och 75 000 kr för år 2018.

9. Budgetstatus
Budgetstatusen för tidpunkten 2017-10-16 visar ett positivt resultat om 547 000 kr.
Dock så är vissa kostnader knutna till SM i pool alltjämt släpande. Ett fortsatt arbete för ökad
kontroll av kostnadsposter pågår.

10. Roller och arvodering
Frågan kring styrelsens roller och arvodering togs åter upp. Varje styrelsemedlem ges i uppdrag att
rapportera till ordförande senast 1 januari 2018 där en uppskattning ges av arbetet respektive
medlem lagt under året, gärna även en tidsuppskattning. Därefter genomförs ett samtal mellan
ordförande och respektive styrelsemedlem och beslut fattas kring arvodering.

11. Medlemskonferens 18-19 november 2017
23 föreningar har anmält sitt deltagande under medlemskonferensen på Bosön. Föreningarna
uppmanas att medta sina stadgar till mötet. Syftet är att SBF hjälper föreningarna att genom ett
"årshjul" visa när saker ska göras under året. Föreningarna ombes också att ta med datorer för att
kunna logga in i IdrottOnline under konferensen. För fullständigt program hänvisas till förbundets
hemsida.

12. Övriga frågor
BEX-avtalet
SBF har emottagit ett kontraktsförslag från BEX. Förslaget diskuterades under mötet och
återkoppling till BEX kommer att ske inom kort.

NBC-mötet 7 oktober 2017
Eva Viding Bussell och Bo Svensson har deltagit under NBC-möte i Köpenhamn. En fortsatt
internationell förvirring råder, där politiska intriger i viss mån verkar styra agendan.

SM-veckan 2018
Gustaf Ålander besökte Helsingborgs arena den 19 oktober för ett möte med Hans Eggen - fritidsoch anläggningsansvarig och Tina Bild - evenemangslogistiker under SM-veckan. Mötet upplevdes
som positivt. Om SBF blir godkända av RF att delta under SM-veckan, så är tanken att Pool ska spelas
i D-hallen, som i dagsläget används som brottningshall. Hallen har stora ytor med gott om plats för
åskådare och har två ingångar, samt ligger strategiskt bra för exponering då många besökare
kommer röra sig mellan Idrottens hus och Helsingborgs arena, där Pool kommer spelas.
Som ett ytterligare alternativ för SM så besöktes spelpalatset, vilket är belagt i centrum av
Helsingborg.

Ledamot för carambole fr.o.m. 2018
Bo Svensson planerar att utöka carambolekommittén med en medlem, start 2018.

MABI Hyrbilar
Martin Söderberg har fått ett reviderat förslag på kontrakt gällande hyrbilar hos MABI. Martin ges i
uppdrag att vidarebefordra kontraktet till styrelsen och sedan efter godkännande teckna avtalet.

13. Datum för nästa två styrelsemöten
13 januari
17 mars

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

Vid protokollet: Gustaf Ålander
Justeras: Martin Söderberg

