Protokoll
Styrelsemöte
Stockholm 2015-12-15
Närvarande: Kurt Roos, Bojan Stefanov, Bo Peterson, Martin Söderberg, Kim Hartman, Bo Svensson,
Tomas Mikaelsson, David Pennör, Niklas Wirtanen. Ej närvarande Peter Skough.

1) Mötets öppnande
Ordförande Kurt Roos öppnade mötet.
2) Val av ordförande, protokollförare och justeringsman
Kurt Roos valdes till ordförande för mötet, Tomas Mikaelsson till protokollförare och Martin
Söderberg till justeringsman.
3) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt.
4) Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5) Information om förbundsarbete och ett idrottsförbunds organisation och roll.
Kurt informerade om det arbete idrottsförbund i allmänhet och SBF i synnerhet bedriver, hur
organisationen fungerar och den roll ett väl arbetande förbund ska ha gentemot föreningar
respektive Riksidrottsförbundet.
6) Konstitution av styrelse
a) Peter Skough (ej närvarande) föreslås som sekreterare.
b) Bo Pettersson utsedd till kassör.
c) Kurt Roos utsedd att handha kansli.
d) Martin Söderberg utsedd till vice ordförande.
e) Tomas Mikaelsson utsedd att handha föreningssupport.
f) Bojan Stefanov utsedd att handha ren idrott.
g) Kurt Roos utsedd att handha marknadsföring tills vidare.
h) Poolkommitté, Ingen utsedd, Bojan Stefanov TF. Styrelsen kommer att ha en konferens med
föreningarna 2016 Q1, för att diskutera tävlingsupplägget inför nästa säsong samt bilda PK.
i) Snookerkommitté, Martin Söderberg utsedd.
j) Cara,bolkommitté, Bo Svensson utsedd.
k) Team Sweden Pool, Kurt Roos utsedd, ingår även Bojan Stefanov och Mikael Andersson.
l) Team Sweden Snooker, Kim Hartman utsedd.
m) Team Sweden Carambol, Bo Svensson utsedd.
7) Ekonomi
Vi gick igenom budget och utfall verksamhetsår 2015-2016 samt utfall verksamhetsår 2014-2015.
SBF har ett bra stabilt eget kapital. Ekonomin ligger inom budget och den ekonomiska plan
årsmötet beslutat.

8) Nationellt
Martin rapporterade från möte med Riksidrottsstyrelsen (RS).
9) Internationellt
Kurt Roos informerade om sitt arbete i Europaförbundet och Nordic Billiard Council (NBC)
10) Admininstration/kansli
Funktionen löper på enligt plan och rapportering till externa organ sker i utsatt tid.
11) Ren Idrott
a) Policy: SBF har en policy som vi följer, se hemsidan under Ren Idrott.
b) Beslutades att trycka folder/flyer för distribution till föreningarna. Beslutades att information
skall delges medlemmarna på spelarmöten i samband med tävlingar.
c) Kontroll: Beslutades att utandningsprov ska genomföras på tävlingar första halvåret 2016.:
Pool 4 st, Snooker 2 st, Carambole 2 st.
d) Beslutades att utreda möjligheterna att genomföra dopingtester i Riksidrottsförbundets (RF)
regi.
e) Beslutades att ändra straffskala för överträdelse gällande utandningsprov i enlighet med
Bilaga 1 till detta protokoll.
f) Beslutades att Bojan skriver en Handlingsplan för Ren Idrott
12) Föreningssupport/föreningsutveckling
a) Vi hade en allmän diskussion om hur vi inom SBF kan arbeta för att utveckla
föreningsverksamheten. Vi diskuterade bland annat uppsökande verksamhet i skolor,
integrationprojekt och utökat stöd till föreningar.
b) Martin Söderberg ska undersöka möjligheten att bedriva ett integrationsprojekt med syfte
att intressera ensamkommande unga för Svensk biljardsport.
c) Stimulans nyrekrytering, ”Framtidens bredd och elit”
Målsättningar:
Vi vill bibehålla antalet föreningar på sikt: 2018 – 40st
Vi vill öka antalet Aktiva föreningar: 2016 – 5st, 2017 – 7st, 2018 – 10st
Definition Aktiv Förening: Ska finnas aktiv juniorverksamhet, regelbundna ledarledda
träningar, breddverksamhet samt stöd för tävlande.
Våra aktiviteter:
- Kartläggning av hallar och vilken verksamhet de har
- Kartläggning av klubbar som kan aktiveras.
Prestationsbaserat stöd till klubbar
Stöd för sökande av bidrag
Idrottslyftet ca. 25 000
Marknadsföringsbidrag ca 10 000
Ledare tävlar gratis
Uppvisning landslagsspelare
Lokalt aktivitetsstöd (LOK)
SISU kurser för ledare

Redovisning/resultat från klubbar
Redovisning
10 juniorstarter i tävling
t.ex redovisa 5 besök i skolor

13) Grenkommittéer
Styrelsen hade en allmän genomgång av vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till när det
gäller arbetet i grenkommittéerna:
Antalet arenor/bord samt geografiska hänsyn. Detta både gällande
föreningsdrivna och kommersiella hallar
- Idrottslig prestation
- Aktivitet
- Media
- Sponsorer
- Att attrahera både bredd och elit
- Regionala serier
- Kvalitet på verksamheten
Internationell tävlingsverksamhet, ”Team Sweden”
a) Carambole
Vi tar till protokollet att Torbjörn Blomdahl är Världmästare i Carambole. Stort grattis till
Torbjörn och till svensk Biljardsport.
b) Snooker
Kim berättade om planerna för internationell tävlingsverksamhet.
c) Pool
Elitstöd för 2016 beviljat av RF med 220 000 kronor.
Marknadsföring
a) Vi fortsätter lägga ut generell information, tävlingsinformation samt att dra ner på
nyhetsflöde (Facebook bättre lämpat för nyheter/notiser).
b) Biljardmagasinet fortsätter tills vidare.
c) SM-vecka fortsätter enligt tidigare plan.
d) Arrangör av Eurotour och EM fortsätter enligt tidigare plan.
Övriga frågor
a) 75-års jubileum, Kommitté utsågs att planera jubiléet. Kim Hartman och Bo Pettersson.
b) Uppdatering av Grengemensamma Tävlingsbestämmelserna, kommitté utsågs att se över
tävlingsbestämmelser. Ansvariga Kurt Roos och Bojan Stefanov.
c) Sanktionsförfarande, nytt förslag ingår i punkt 16.b.
d) Player of the year, Styrelsen förordade enhälligt att player of the year säsongen 2014 -2015
blir Daniel Tångudd: Kurt Roos kommer att formulera utnämningen.
Nästa möte i styrelsen kommer att hållas under Q1 2016
-
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