Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 19 oktober 2020
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, Sven
Junghagen, David Pennör, Mats Frösemo, Sam Mubarak, Victor Kalita (adjungerad), Sofia
Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Andy Nettleton.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Två per capsulam beslut:
Beslut att stämman genomförs helt digitalt och inte som en hybridstämma.
Beslut att utöka Sofia Asps tjänst till 90% från och med den 1 oktober. Utökningen
finansieras med organisationsstödet.
§5. Aktuellt från RF
Riksidrottsforum arrangeras den 7-8 november. Eva och Sofia är anmälda till att delta på
plats. RIF består av olika arbetspass kring bland annat coronascenarion, de ekonomiska
stödformerna och uppdatering av Strategi 2025. Underlagen laddas upp i Teams och
styrelsen lämnar kommentarer till Eva och Sofia senast den 3 november.
§6. Corona
Folkhälsomyndigheten har informerat om att det kan bli aktuellt med strängare regionala
restriktioner i händelse av ökad lokal smittspridning.
Diskussion kring hur vi hanterar tävlingsverksamheten om det införs strängare regionala
restriktioner. En beredskapsplan behövs. Utgångspunkten är att hålla verksamheten igång
om det är möjligt. Förändringar sker med kort varsel och vi måste kunna fatta beslut snabbt.
Beslut: Att tillsätta en Coronagrupp med befogenhet att fatta snabba beslut avseende vår
verksamhet. Gruppen består av: Eva Viding Bussell, Sven Junghagen, Dzenan Sahovic och
Sofia Asp.
Kompensationsstöd för kvartal tre är nu öppet för föreningarna att söka.
§7. Aktuellt från kommittéerna
Carambole – säsongen är i princip klar, bara individuella SM kvar.
Snooker – SM har spelats och nya säsongen har påbörjats. Rankingtävling två har spelats och
ytterligare två rankingtävlingar är inplanerade innan årsskiftet. Vårsäsongen är inte utlagd
än.
VM i Australien i januari är inställt.
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Pool – Två omgångar kvar på säsongen plus SM. SM spelas de första två helgerna i december.
Genomgång och uppdatering av tävlingsbestämmelserna inför bytet av säsong. 14-1
återinförs som en tour.
EM har ställts in. PK hade redan innan beslutet om inställt mästerskap beslutat inte skicka
några deltagare.
§8. Status 50 föreningar och 3 000 medlemmar
Information från arbetsgruppen kring nuläge och fortsatt arbete. Vi har nu 45 föreningar.
Arbetet fortsätter även efter årsskiftet så att vi under 2021 uppnår minst 60
medlemsföreningar.
Ny förening:
Black ball Pool Club i Göteborg har beviljats medlemskap.
§9. Nomineringar Biljardgalan
Deadline för nominering har förlängts till den 31 oktober.
Kort genomgång de nomineringar som hittills har inkommit.
Inget datum satt för när galan ska genomföras.
§10. Inför förbundsstämman
Praktisk information
Genomgång av praktisk information.
Fördelning av vem som ska föredra de olika punkterna.
Digitala träffar
Kort information om den digitala träff som genomförts inför stämman och vilka synpunkter
som framkom där.
Motioner
Två motioner har inkommit.
Beslut: Att fastställa motionssvaren.
Verksamhetsidé och värdegrund
Genomgång av förslaget till verksamhetsidé och värdegrund.
Beslut: att fastställa förslaget till verksamhetsidé och värdegrund.
Verksamhetsberättelsen
Eva gjorde en kort genomgång av det arbete vi har åstadkommit under de här två åren.
Beslut: Att fastställa förslaget på verksamhetsberättelse.
Verksamhetsinriktning och budget
Beslut: Att fastställa förslagen på verksamhetsinriktning och budget.

Svenska Biljardförbundet, protokoll 19 oktober 2020

2 (3)

§ 11. Utvärdering och avtackning
Avgående styrelsemedlemmar berättade om sin upplevelse av arbetet i förbundsstyrelsen.
Stort tack till Dmitriy, Mats, Dzenan och Victor.
§ 12. Nästa möte
Nästa möte blir förbundsstämman den 14 november med efterföljande konstituerande möte
som genomförs digitalt direkt efter avslutad stämma.
§13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2020-10-19

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Andy Nettleton, justerare
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