Protokoll
Svenska Biljardförbundet, extra styrelsemöte (telefonmöte)
Den 29 oktober 2020
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy Nettleton, David
Pennör, Mats Frösemo, Sam Mubarak Victor Kalita (adjungerad), Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna till det snabbinkallade möte med anledning av situationen med
corona och den ökade smittspridningen som sker i landet.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Sven Junghagen.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Coronagruppen fattade den 20 oktober beslut kring vad som gäller för vår
tävlingsverksamhet när det införs skärpta råd för en region:
•
•
•

Sanktionerade tävlingar inom regionen ställs in under den period som de skärpta
regionala råden gäller.
Spelare bosatta i regionen skall avanmäla sig från tävlingar
Spelare som under den senaste tiden befunnit sig i regionen bör avanmäla sig. Om du
är osäker på om du omfattas gäller försiktighetsprincipen, dvs. avanmäl dig från
tävlingen.

§5. Tävlingsverksamheten
Det sker just nu en ökad smittspridning runt om i landet. Folkhälsomyndigheten har valt att
införa skarpare allmänna rekommendationer för fem regioner, Uppsala, Skåne, Stockholm,
Västra Götaland och Östergötland. Det innebär att vi har varit tvungna att ställa in Snooker
ranking 3 i Malmö och SPT 1000 i Norrköping. Även om inte alla regioner ännu är drabbade
är det inte hållbart att fortsätta arrangera nationella tävlingar. Vi har som organisation ett
ansvar att minska smittspridningen.
Beslut: Att med omedelbar verkan pausa all tävlingsverksamhet. Verksamheten kan som
tidigast startas igen den 1 januari 2021.
Punkten justeras omedelbart.
Carambolekommittén och poolkommittén beslutar om, när, hur de vill arrangera SM.
§6. Föreningsverksamhet
RF har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer för
hur föreningen ska agera vid konstaterad smitta. Vi hänvisar våra föreningar till dessa
riktlinjer om de hör av sig till oss.
Vi fortsätter att informera föreningarna om vad som gäller när det införs skarpare allmänna
råd i deras regioner.
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§ 7. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2020-10-29

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Sven Junghagen, justerare
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