
  

Protokoll 
Ordinarie förbundsstämma Svenska Biljardförbundet 

Datum: lördagen den 2 april 2022 
Tid: kl. 13.30 — 14.50 

Plats: digitalt via Easymeet Online 

Mötets öppnande 
Förbundets ordförande Eva Viding Bussell förklarade stämman öppnad. Eva lämnade 
över till Thomas Claesson att leda stämman fram till punkten om val av mötesordförande. 

$ 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet 

Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden till 12 ombud med totalt 16 röster, se bilaga 1. 

8 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 

Stämman beslutade 
att faststalla foredragningslistan 

8 3. Frågan om mötet är behörigen utlyst 
Kallelse till stämman publicerades på hemsidan den 29 november. Information skickades 
därefter löpande via mejl till föreningarna samt publicerades på hemsidan. Samtliga 
underlag i årsmöteshandlingarna fanns publicerade på hemsidan den 11 mars. 

Mötet förklarades behörigen utlyst. 

8 4. Val av ordförande för mötet 
Förbundsordförande Eva Viding Bussell föreslog Thomas Claesson till mötesordförande. 

Stämman beslutade 
att välja Thomas Claesson till stämmans ordförande. 

8 5. Val av sekreterare för mötet 

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föreslog Paulina Magnusson till 
mötessekreterare. 

Stämman beslutade 
att välja Paulina Magnusson till mötessekreterare för stämman. 
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§ 6. Val av två ombud att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet 
samt två rösträknare 

Valberedningens Daniel Silvennoinen föreslog Mattias Engstrand och Ulrika Andersson. 

Stämman beslutade 
att välja Mattias Engstrand och Ulrika Andersson till justerare samt rösträknare. 

§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
a) Verksamhetsberättelse för perioden 1 juli 2020 - 31 december 2021 föredrogs av 
förbundsordförande Eva Viding Bussell. 

Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
att fastställa verksamhetsberättelsen. 
att godkänna verksamhetsberättelsen. 

b) Förvaltningsberättelse för perioden 1 juli 2020 - 31 december 2021 föredrogs av 
förbundets kassör Ann-Sofie Löfgren. 

Stämman beslutade 
att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
att faststalla forvaltningsberattelsen. 
att godkanna forvaltningsberattelsen. 

§ 8. Behandling av revisorernas berättelse för perioden 1 juli 2020 - 31 
december 2021 

Revisor Eva Sjölind föredrog i korthet revisorernas berättelse. De tillstyrker att resultat- 
och balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Stämman beslutade 
att anse revisorernas berättelse framlagd och lägga den till handlingarna. 

$ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess förvaltning 

Stämman beslutade 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret 2020-07-01 
— 2021-12-31 

$ 10. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 
kommande period 
Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog förbundsstyrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning för kommande period. 

Förbundets kassör Ann-Sofie Löfgren föredrog förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk 
plan för kommande period. 

Roger Johansson, BK Paradis, ställde en fråga om hur förbundet kommer arbeta med 
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marknadsföring framåt samt hur sponsringen ser ut i förbundet. Eva Viding Busell 
besvarade frågorna. 

Stämman beslutade 
att faststalla forbundsstyrelsens f6rslag till verksamhetsinriktning 
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk plan 

$ 11. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen 
Proposition Stadgerevidering 

Propositionen föredrogs av vice ordförande Sven Junghagen. 

I propositionen föreslog förbundsstyrelsen stämman: 
att revidera stadgarna i enlighet med förslaget 

Stämman beslutar 
att bifalla förslaget 

Förslaget fick 100 procent av de avgivna rösterna och 2/3 majoritet uppnåddes. 
Stämman beslutade därmed att bifalla propositionen som den framlagts av styrelsen. 

§ 12 Behandling av inkomna motioner som i stadgeenlig tid inkommit till 
förbundsstyrelsen 
Motion ang. Juniorverksamhet 

Motionen presenterades av Daniel Silvennoinen, Stockholms BS 

Motionen föreslår en större satsning på juniorverksamhet. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen föredrogs av Sven Junghagen. 
Förbundsstyrelsen anser 

att första att-satsen är besvarad i och med att en satsning på juniorverksamheten finns 
med förbundet fastställda strategi 2025 och i den verksamhetsinriktning som presenteras 
för stämman. 

att andra att-satsen bör avslås. 

Motionären begärde ordet med yrkande på att ekonomiska resurser bör avsättas samt 
frågeställning om föreningar kan söka anslag från förbundet inom ramen för avsatta 
medel. Förbundsstyrelsen svarade i linje med styrelsens yttranden. Motionären ansåg 
frågorna besvarade. 

Stämman beslutade enhälligt enligt förbundsstyrelsens förslag. 

$ 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 
Stämman beslutade 
att justera röstlängden till 13 ombud med totalt 18 röster, se bilaga 1. 

Förbundsordförande Eva Viding Bussell föredrog förbundsstyrelsens förslag till 
årsavgifter. 
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Förslag årsavgifter 2023-2024 
Antal medlemmar Årsavgift 
- 20 medlemmar 1000 kr 
21- medlemmar 3000 kr 
Årsavgift första året som medlem: 1000 kr 
Skolidrottsföreningar, fritidsgårdsföreningar, studentidrottsföreningar och 
pensionärsföreningar: 200 kr per år. 

Stämman beslutade 
att fastställa årsavgifterna enligt förslag. 

8 14. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 
Valberedningens Daniel Silvennoinen föredrog förslag till styrelsearvode på 1,5 
prisbasbelopp fördelat på hela styrelsen. 

Stämman beslutade 
att fastställa arvodet för förbundsstyrelsen till 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala 

avgifter för kommande period. 

8 15. Val på två år av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens 

ordförande 
Daniel Silvennoinen föredrog valberedningens förslag vid respektive val. 
Valberedningen föreslog nyval av Andy Nettleton. 

Stämman beslutade 
att välja Andy Nettleton till förbundsordförande. 

§ 16. Val pa fyra ar av tre styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval av Sven Junghagen och David PennGr och nyval av Sam 
Mubarak. 

Stamman beslutade 
att valja Sven Junghagen, David Pennér och Sam Mubarak till ledamoter i 

forbundsstyrelsen. 

§ 17. Val pa tva ar av tre suppleanter 
Valberedningen föreslog omval av Thea Svanberg och nyval av Tobias Andersson och 

Bojan Krstic. 

Stämman beslutade 
att välja Thea Svanberg, Tobias Andersson och Bojan Krstic till suppleanter i 
förbundsstyrelsen. 

818. Val på två år av två revisorer och personliga suppleanter 
Valberedningen föreslog nyval av Eva Sjölund, Moore Ranby AB, som auktoriserad revisor 

med Martin Nilsson som personlig suppleant. 
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Valberedningen föreslog omval av Lotta Breitcreuz som intern revisor med Louise Furberg 
som suppleant. 

Stämman beslutade 
att välja Eva Sjölund till auktoriserad revisor och Martin Nilsson som personlig suppleant. 
att välja Lotta Breitcreuz till internrevisor och Louise Furberg till personlig suppleant. 

§ 19. Val pa tva ar av tre ledam6ter i valberedningen 
Stämman föreslog omval av Daniel Silvennionen, Johan Hansson och Pernilla Hofvander 
till ledamöter i valberedningen. 

Stämman beslutade 
att välja Daniel Silvennionen, Johan Hansson och Pernilla Hofvander till ledamöter i 

valberedningen. 

$ 20. Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal suppleanter 
Mötesordförande föreslog att överlåta valet av ombud till forbundsstyrelsen. 

Stämman beslutade 
att överlåta valet av ombud till förbundsstyrelsen 

§ 21. Forbundsstammans avslutande 
Mötesordförande Tomas Claesson överlämnade mötets avslutande till avgående 
förbundsordförande Eva Viding Busell som tackade mötesdeltagarna, kansliet, 

mötesordförande och mötessekreterare för en väl genomförd stämma samt tackade för 
förtroendet att ha fått leda förbundet under drygt fem år. 

Andy Nettleton, tackade för förtroendet att få leda förbundet. 

Andy Nettleton och Sven Junghagen avtackade Eva Viding Bussell när hon nu lämnar 
förbundsstyrelsen. 

Eva Viding Busell förklarade förbundsstämman avslutad. 

    homas Claesson 
Mötesordförande 

[Ue ve, (Ae —A 

/ Mattias Engstrand i Ulrika Andersson 

Justerare Justerare 
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Förbundsstämma 2 april 2022 Bilaga 1 

Röstlängd 

Förening Antal Ombud 
röster 

Biljardklubben Paradis 1 Roger Johansson 

Familjens Biljardförening 1 Ulrika Andersson 

Interpool Biljardklubb Malmö 2 Victor Hellberg 

JoLo Billiard Club 1 Louise Furberg 

Kville Biljard Club 2 Gustaf Friberg 

Norrtälje Biljardklubb 2 Mattias Engstrand 

Staffanstorp Biljardclub 2 Michael Nilsson 

Stockholms Biljardsallskap 2 Daniel Silvennoinen 

Stockholms Carambole Club 1 Jonas Lindberg 

Stockholms Snooker och 2 Morgan Hégren 
Billiardsklubb 

Punkt 13: Gary anslöt till mötet och röstlängden justerades 
  

  

Malmö Biljardklubb 2 Gary Letth         
  

Aleve ie  


