Protokoll
Styrelsemöte
Stockholm 2016-11-19
Kallade: Kurt Roos, Bojan Stefanov, Bo Peterson, Martin Söderberg, Peter Skough, Kim Hartman , Tomas
Mikaelsson, Niklas Wirtanen, David Pennör, Bo Svensson
Närvarande: Kurt Roos , Bojan Stefanov, Martin Söderberg, Peter Skough, Tomas Mikaelsson, Niklas
Wirtanen, Bo Svensson

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Mötets öppnande
Kurt Roos öppnade mötet
Val av ordförande, protokollförare och justeringsman
Kurt Roos valdes som ordförande, Peter Skough valdes som protokollförare. Martin Söderberg valdes som
justerare.
Godkännande av dagordning
Godkändes med följande tillägg: blackball(17a) , IT(17b) , elitkonferens(17c)
Godkännande av föregående protokoll
Godkändes.
Ekonomi
a) Bokslut 2016-06-30
Mycket bra ekonomiskt resultat, resultaträkningen visar på ett plus på c:a 760 000. Stor bidragande
orsak till detta är Team Sweden Pool som endast kostat förbundet ca 60 000kr detta år, högre
öronmärkt bidrag som ligger utanför förbundets ordinarie bidrag, extra bidrag samt sponsorer är
orsaken till detta. I denna kostnad ligger EM Herr, Dam och Rullstol, EM Ungdom, EM 42+, Eurotour
och några mindre bidrag för deltagande på världsrankingevent. Det egna kapitalet uppgår nu till c:a
1 463 000. SBF har en stark ekonomi med låga fasta kostnader.
b) Utfall tertial 1, 2016/2017
Följer budget.
c) Fördelning utdelning av kvarstående IL-medel till medlemsföreningarna
Kvarvarande medel för idrottslyftet beslutades att fördelas på samtliga medlemsföreningar som var
medlemmar 1 jan 2016 och uppfyller kraven med org nr och registrerat bg/pg. Tilldelningen är delad i
två delar. En fast del om 4 000 per förening samt en del baserat på antal medlemmar registrerade i
”idrottonline”. Varje förening kommer tilldelas mellan 5000kr-13 000kr.
Nationellt
a) Rapport SF-dialog , Bo Peterson
Ingen rapportering gjordes då Bo Peterson saknades på mötet.
Internationellt
a) Snooker
Kim Hartman kommer delta på årsmötet för IBSF. Den 28/11 är det planerat möte för snooker
kommittén och då redovisar Kim. Martin Söderberg gör en skriftlig rapport och skickar ut till styrelsen.

b) Carambole
Bo Svensson får ingen info från CEB. Den skickas trots anmärkningar fortfarande till Mats Norén. Bo
ska driva ärendet vidare om den extra avgift till CEB som SBF betalar på 2500 Euro , när Finland och
Norge bara betalar 500 Euro. Vi kommer deltaga på CEB´s årsmöte som ska hållas våren -17
c) Pool
Årsmöte mars -17 i EPBF. Styrelsemöte WPA den 5/12 2016. En punkt som kommer upp till diskussion
är att fler och fler rankingevent hålls i Kina och mindre i övriga världen.
NBC höll ett möte för c:a 1 månad sedan. Kurt deltog inte på mötet. Det blir inget Nordic
Championchip för 2016 enligt NBC. Man siktar på november 2017.
8) Ren idrott
a) Policy
Ingen ändring behövs för SBF´s policy som finns publicerad på hemsidan.
På RF hemsida kan klubbarna öka sin kunskap om doping via programmet ”Vaccinera Klubben”
RF gjorde dopingtest under SM veckan. Man gjorde 4 st tester.
b) Aktivitetsplan
SBF ska upplysa klubbarna att man bör göra programmet ”Vaccinera Klubben” på RF´s hemsida.
För 2017 planeras för minst 3 st oannonserade tester för alkohol. Ytterligare ett instrument för
alkoholmätning skall köpas in.
Ändring §25 skall göras: ”Att avvika från alkoholkontroll skall jämställas med att överskridit
gränsvärdet och bestraffas på samma sätt”
Förtydligande skall göras på hemsidan hur man söker dispens för att använda läkemedel som finns på
dopinglistan. Enbart läkarintyg för eventuellt dopingklassat läkemedel räcker inte.
SBF ska informera att ”Röd/Gröna” listan finns på RF hemsida. Man kan där kontrollera om ett
läkemedel är tillåtet eller inte.
9) Föreningssupport/föreningsutveckling
a) Stimulans nyrekrytering, ”Framtidens bredd och elit” , Tomas Mikaelsson
Uppsala BS är igång med tränarledd ungdomsverksamhet. Borlänge har inte kommit igång, Bo S har
inte hunnit att kontakta dom .
10) Grenkommittéer
a) Carambole
i) Nuläge
Antalet tävlingspelare växer. Idag finns ett 60 tal på rankinglistan. Många pool-spelare provar att
spela Carambole. Stockholmserien finns redan och det planeras för en Skåneserie ( Hcp tävlingar)
SBF behöver följa utvecklingen av Malmö CC sedan man blivit av med sin lokal och ska starta om.
ii) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Se punkt 10d
b) Snooker
i) Nuläge
Antalet tävlingar minskades till 4 per år och antalet deltagare har tyvärr sjunkit. Utvärdering
kommer göras efter säsongen.
ii) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Se punkt 10d

c)

Pool
i) Nuläge
SM veckan 2017 i Borås (30/6) planeras för 8-ball och 9-ball. 14-1 och 10-ball kommer att hållas
på Kville.
Förändring kommer göras kring att hålla SPT250 och SPT500 på samma helg igen. Kortare distans
på förlorarsidan kommer att införas under våren för att hålla nere tiden för tävlingarna.
Utvärdering görs efter sommaren.
ii) Se punkt 10d
iii) Disciplinärende
Tävlingen 42+ i Borlänge. Båda finalerna för 14:1 och 9-ball lottades vilket är ett regelbrott.
Inblandade spelare bötfälls med 1000 kronor per förseelse samt förlorar sina rankingpoäng i
aktuell tävling.
Arrangerande klubb straffas för bristande tävlingsledning och bötläggs med 2000 per tävling.
Bötesbeloppen går in i potten för senior EM som arrangeras senare.
d) Framtida utveckling av nationell tävlingsverksamhet
Samtliga discipliner behöver anpassa tävlingssystemen för att tävlingar ska kunna hållas på fler hallar
som har färre bord samt att tävlingarna kan genomföras på rimlig tid.
11) Internationell tävlingsverksamhet, ”Team Sweden”
a) Carambole
På VM för 2-manna lag i februari åkte Torbjörn Blomdahl och Nalle Olsson ut i gruppspelet.
På Nordiska mästerskapen i Köpenhamn hade vi 12 platser. Bra resultat. David Pennör slutade 3:a.
Eliten har blivit bredare med fler toppspelare.
b) Snooker
Amatör VM pågår just nu. Sverige deltar med 2 spelare samt Kim Hartman och en domarrepresentant.
EM spelas på Cypern i Mars -17.
EM för lag. Tid och plats ännu ej bestämd.
NM kommer hållas på Island. Tid ännu ej bestämd.
Baltic Snooker League. Ingen tävling i Sverige då sanktion saknas. Kanske aktuellt nästa år.
c) Pool
Ytterligare ett bra EM för svensk del 2016 resultatmässigt. Medaljer för herrar lag och individuellt för
Caroline Roos, Henrik Larsson gjorde ett fantastisk EM i rullstolsklassen.
Tre spelare uppfyller i nuläget kriterierna fullt ut för stöd inom ”Team Sweden”. Daniel Tångudd ,
Christian Sparrenlöv Fischer och Marcus Chamat.
För EM 42+ i Leende, Holland har vi redan nu fått information om att Sverige kan söka extra platser.
Kurt föreslår att Sverige deltar med 8 herrar och 3 damer. Där herrar rankade 1-4 och högst rankade
dam efter säsongen på 42+ tour delar på den insamlade potten. Styrelsen beslutade enhälligt att detta
gäller.
12) Förbundsstämma 2016
a) Valberedningens förslag samt övriga nomineringar
Presenterades.
b) Röstlängd
45 röster fördelade på 35 klubbar.

c)

Motioner
Genomgång av inkomna motioner
”Utbildning av tävlingsledare” från Kville BK. Tas ej upp på årsmötet utan skickas vidare till nästa pool
kommittén.
”Nationellt HCP system” från Stockholm biljardsällskap. Tas ej upp på årsmötet utan skickas vidare till
pool kommittén som hanterar detta.
”Aktiva föreningar” från Norrtelje BK. Tas upp på förbundsmötet för beslut. Omfattar bl.a
projektanställning av person på halvtid.
d) Propositioner
Proposition kommer tas fram och presenteras angående ekonomisk styrning kopplat till det egna
kapitalet.
Proposition kommer tas fram angående förändringar av §3 , vilka organisationer SBF ska tillhöra.
e) Ekonomisk plan
Ekonomisk plan och budget för kommande år beslutades. Presenteras på kommande förbundsmöte.
13) Övriga frågor
a) Blackball
Disciplinen ”Blackball” växer, i andra länder, om intresset ökar även i Sverige kan Blackball komma att
tas upp under SBF, om så efterfrågas. Blackball ingår idag under WPA och EPBF.
b) IT
Både hemsida och BiljardOnline har nu vart i drift i sju år. En översyn behöver göras huruvida
befintliga system ska vidareutvecklas eller ersättas.
c) Elitkonferens
Då Team Sweden har ett stort överskott lades det farm ett förslag att man håller en elitkonferens
under 1 dag för 12-16 deltagare blandat från samtliga discipliner. Med föreläsare och ev workshop.

