Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 19 augusti 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, David Pennör, Mats Frösemo, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna till första mötet efter sommaren.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Utbetalning prispengar SM pool – har betalats ut till föreningarna.
Föreningskonferensen – Bokat på Scandic Triangeln.
§5. Ekonomi
RF är i princip klara med bokföringen för året. Det som återstår är analyser,
bokslutsdispositioner, bokslut. Bokslutet är förhoppningsvis klart till styrelsemötet i
september.
Eva har tagit fram en mall för budget och verksamhetsplan för kommittéerna och utskotten.
Med mallen blir det enklare att jämföra mellan kommittéer och mellan säsonger. Önskvärt
att kommittéerna lägger in sina budgetar i mallen till nästa möte.
Ändrade rutiner för utbetalningar av traktamenten, reseersättningar, etc. Alla kostnader som
bokförs på 70-konton ska gå via RF eftersom vi måste rapportera kontrolluppgifter för dessa.
Det gör att det kan ta längre tid att få sin ersättning.
§6. RF-information: Förbundsutvecklingsplan, projektansökningar
Förbundsutvecklingsplanen
Arbetet med nulägesanalysen är påbörjat. Carambole och snooker har gjort sina analyser,
saknas från pool.
Föreningsenkäten: cirka 30 föreningar som svarat.
Kort genomgång av de förslag på effektmål som Eva och Sofia har tagit fram. Det ska vara
attraktivt och kul att spela biljard. Anläggningsfrågan är oerhört viktig.
Projektansökningar
Ett första utkast för fyra projektansökningar är klara. Eva och Sofia ska träffa Milou i veckan
och diskutera dessa.
§7. Medlemskonferens
Inbjudan skickades ut till föreningarna i juli. Sista anmälan är den 15 september. Eva och
Sofia arbetar vidare med programmet och bokar föreläsare.
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Konferensen och Biljardgalan finansieras av tre olika delar. Reseersättning och boende för
föreningarna söks via Idrottslyftets föreningsstöd. Övriga konferenskostnader täcks av
Idrottslyftets utvecklingsstöd. Biljardgalan och middagen täcks av SBF.
§8. Rapport från kommittéerna
Carambole:
Bo Svensson avgår av personliga skäl från förbundsstyrelsen och CK med omedelbar verkan.
Mats Frösemo tar därmed över Bo Svenssons plats som ledamot. CK har också föreslagit att
Victor Kalita adjungeras in i förbundsstyrelsen till nästa förbundsstämma.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att adjungera Victor Kalita till förbundsstyrelsen.
Att Victor är adjungerad innebär att han har yttranderätt men inte beslutsrätt vid
styrelsemöten. Sofia ordnar så att Victor får en SBF-mejladress.
Tävlingskalendern för hösten är klar. Första elittävlingen den 7-8 september. Arbetet med
NM pågår för fullt. Kort info om konflikten mellan UMB och PBA som inte berör några
svenska spelare, men tyvärr påverkar NM till viss del.
Snooker:
Tävlingskalendern för hösten är klar. Säsongen inleds den 7 september med Dam-SM i
Sollentuna. Vissa förändringar i tävlingsprogrammet den här säsongen. Det kommer att vara
två olika klasser på två av åtta rankingtävlingar med förhoppningen att höja intresset hos de
som inte har tävlat förut. Två av rankingtävlingarna arrangeras i Malmö.
Pool:
Tävlingskalendern är klar men alla orter är inte spikade. Har främst arbetat med Cuescore
under sommaren. Just nu matas hela förra säsongen in manuellt för att få korrekt ranking.
Junior-EM: My försvarade sitt guld i 9-ball och tog brons i 10-ball.
EM Ladies: Tre medaljer. Guld till laget, samt två brons.
Kort info om konflikten mellan EPBF och ICEA. Berör inga svenska spelare.
Den 1 juli lanserades grenarnas egna sidor på hemsidan. Uppdatering om läget: Samtliga
grenar har lagt in sina tävlingar i respektive tävlingskalender. Grensidorna är nu uppdaterade
med respektive tävlingsadministrationssystem, Cuescore och snooker.nu.
§9. Lägesrapport områdesansvariga
Inte så mycket att rapportera eftersom det har varit sommar.
Antidoping
David har beställt material till NM Carambole.
Ungdom
Sam presenterade ett grundpaket för fritidsgårdar. Tillsammans med kommittéerna kommer
han att ta fram material som läggs på hemsidan. För att fritidsgårdarna ska få tillgång till
materialet måste de första lämna kontaktuppgifter. Det gör att vi kan bygga upp ett eget
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register över fritidsgårdar med biljardbord. Förslag på att även göra en flyer som kan delas ut
direkt till fritidsgårdarna.
Under KEKS-konferensen i Stockholm i november kan SBF få 20 minuter att presentera vår
verksamhet. Sam informerar Eva vidare.
§10. Övriga frågor
Kville har sökt pengar för kompetensutveckling av sina funktionärer. Det går att söka via
Idrottslyftet, ärendet avvisas därför från förbundsstyrelsen.
Trygghetsrådet. Mats undersöker vilket stöd vi kan få därifrån.
§11. Nästa möte
Fysiskt möte på Idrottens Hus den 7-8 september. Start ca kl 10 på lördagen. Slut vid 15.00
på söndagen.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-08-19

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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