Protokoll, styrelsemöte, 2016-04-23
Plats:

Norrtälje

Närvarande styrelseledamöter:

Kurt Roos, ordförande
Bojan Stefanov
Bo Pettersson
Martin Söderberg
Bo Svensson
Niklas Wirtanen
Tomas Mikaelsson

§1

Mötets öppnande
Kurt öppnade mötet

§2

Val av ordförande för mötet, protokollförare och justeringsman
Valdes Kurt Roos som ordförande för mötet, valdes Tomas Mikaelsson till
protokollförare, valdes Martin Söderberg att justera protokollet jämte
ordförande.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt

§4

Föregående protokoll
Godkändes föregående protokoll i justerat skick och utan diskussion

§5

Ekonomi
Styrelsen gick igenom resultat i jämförelse med budget ytd (2016-04 20).
Kostnaderna idag ligger under budget. Prognosen framåt (2016-06-30) pekar
på att vi kommer att hamna på eller under budget på kostnadssidan.
Budget för verksamhetsår 2016-2017 skall ligga klar 2016-05-31. Ansvariga för
detta är Bo Pettersson och Kurt Roos.
Styrelsen bedömer att Biljardförbundet har en stabil ekonomi

§6

Nationellt
Martin rapporterade sitt deltagande på RF Dialog

§7

Internationellt
Kurt berättade om sitt arbete med olika organ inom biljarden
Nordic Billiard Council (NBC): NM i Snooker kommer att arrangeras på Island

§8

Administration/Kansli
Inget nytt att rapportera. Funktionen löper på enligt plan och rapportering till
externa organ sker i utsatt tid. Vi diskuterade att arbetsbördan börjar bli stor,
med avseende på administration

§9

Ren Idrott
Ett antal utandningsprov har genomförts på tävling. Diskuterades hur vi
genomför ytterligare ett antal för att nå målen som beslutades på förra
styrelsemötet
Beslutades att köpa in 1 dopingtest i RF´s regi
Diskuterades hur vi får klart Handlingsplan för Ren Idrott

§10

Förenings-support/utveckling
Vi diskuterade att vi ännu inte nått upp till de målsättningar vi beslutade på
förra styrelsemötet.
Beslutades att specifikt stödja 3 föreningar (Luthagen, Borlänge, Malmö) med
målsättningen att de ska vara ”aktiva” senast 2016-08-15 ansvarig Tomas
Mikaelsson
Det finns möjligheter att erbjuda prestationsbaserat stöd till klubbar enligt
nedan
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

§11

Grenkommitéer
Carambole:
Ny carambolekommitté bildad, den består av Bo Svensson, Bo Bäckman,
Björn Lomander, Lars Ringby och Torsten Svensen. Man har tagit beslut att
förändra tävlingsverksamheten: Se nyhetsbrev på hemsida
Snooker:
Kommittéen diskuterar en omläggning av den nationella tävlingsverksamheten
Pool:
Det kommer att anordnas en ”Konferens framtid” för att diskutera SPT, SM
och poolkommittée, Kurt och Bojan ansvariga. Preliminärt datum 2016-06-18
SM diksuterades. Fortfarande oklart med arrangör. Om det flyttas till en hall
beslutade mötet att det anordnas 7-10 juli med 32 herrar, 8 damer. Bojan
ansvarig för att hitta lämplig arena
Youth 8-ball cup arrangeras 11-12 juni, U18, killar och tjejer, 8-ball till 3, Martin
ansvarar

§12

Internationell tävlingsverksamhet, ”Team Sweden”
Carambole:
Det pågår en diskussion angående Team Sweden i carambolekommittéen
Snooker:
Snooker har fått sina första internationella medaljer. Dessa togs i Nordiska
mästerskapen, Guld till Benjamin McCabe, brons till Simon Lindblom, stort
grattis till bägge

Beviljades ett bidrag, utöver budget, om 12,000 kronor till internationell
tävlingsverksamhet. Beslutet var enhälligt
Pool:
Team Sweden har gjort ett bra EM med 4 medaljer (3:a i medaljligan)
Budgetsituationen för Team Sweden Pool ser bra ut.
Ett möte ska hållas för att diskutera Team Sweden Pool, revision av trupp och
ledning. Deltagare Kurt, Bojan och Micke A. Datum 2016-05-15
§13

Marknadsföring
Inga nya beslut tagna

§14

Förbundsstämma 2016
Förbundsstämma planeras att hållas december 2016 eller januari 2017. Exakt
tid och plats kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte, därefter sker
diskussion med valberedning

§15

Övriga frågor
Bo Göran Grönqvist kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte
Kurt och Bojan ska träffas för att diskutera grengemensamma
tävlingsbestämmelser 2016-05-04
Beslutades att vi ska söka support för administration av
biljardonline/webmaster, samt support till föreningsstöd/föreningskonsulent,
bland biljardintresserade. Detta ska läggas ut på hemsidan, ansvarig Kurt
Nästa möte i styrelsen kommer att hållas under Q3 2016

Vid protokollet:
Tomas Mikaelsson
Justeras:
Kurt Roos
Justeras:
Martin Söderberg

