Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 28 oktober 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, David
Pennör, 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 Victor Kalita.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam beslut sedan senaste mötet:
Idrottslyftsansökan från Kville BC har beviljats.
Idrottslyftsansökan från Stockholms BS har beviljats.
§5. LOK-stödsärende
Kort genomgång av den information vi fått från LOK-stödsgruppen avseende Växjö BF, vars
ansökan har avslagits. De har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Vi avvaktar med att
göra något tills beslutet vunnit laga kraft.
§6. Beviljade stöd från RF
Det preliminära beskedet från RF har kommit. Det fastställs i januari efter att RF fått
regleringsbrevet. Stöden för 2020-21 blev bättre än förväntat. RS fastslog ett undantag för
2020-21 för förbund som inte uppfyller kraven för verksamhetsstöd barn och ungdom, vilket
innebär att vi får det stödet under övergångsperioden. Från är 2022 kommer det dock att bli
betydligt tuffare för oss ekonomiskt.
Totalt beviljades vi 1 811 000 kr i organisations- och verksamhetsstöd för år 2020 och
1 664 000 kr för år 2021. Se bilaga 1 för sammanställning. Vi fick verksamhetsstöd för barn &
ungdom, vuxen och elit. Vi beviljades även projektstöd. Framtidens biljardförening beviljades
för hela summan, 491 000 kr/år, och Kön har inget kön beviljades 210 000 kr/år. Projektet
Framtidens Biljardförening finansierar en halvtidstjänst för en föreningsutvecklare. Vi kan
därmed behålla Sofia. Vi ser över ekonomin för att se om vi kan finansiera ytterligare
tjänstgöringsgrad för henne.
Hur mycket pengar våra föreningar har möjlighet att söka för barn- och ungdomsverksamhet
får vi besked om i november. Klart är dock att de kommer att få söka via DF och inte hos oss.
§7. Ekonomi
Kort genomgång av vilka krav som är kopplade till pengarna. Organisationsstödet ska bland
annat gå till att vi uppfyller stadgekraven, såsom olika administrativa kostnader samt
internationell representation. Gällande verksamhetsstöd barn- och ungdom samt vuxenidrott
ska vi utgå från de effektmål vi satt upp i vår förbundsutvecklingsplan. Utöver det ska vi
använda stöden till att uppfylla det som står i vår verksamhetsplan och i vår strategi 20202025. För projektmedlen har vi specificerat vad dessa ska täcka i projektansökningarna.
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Vi behöver göra en grundlig genomgång av vår ekonomi. Eva, Sofia och Dmitriy påbörjar
arbetet.
§8. Organisation
Diskussion om hur vi ska organisera oss för att bli så effektiva som möjligt. Vilka utskott ska
vi ha? Vilket uppdrag ska utskotten ha? Vilket uppdrag ska grenkommittéerna ha? Utskott
och kommittéer ska utgå från vår strategi och verksamhetsplan i sitt arbete.
Sofia tar fram ett förslag på uppdrag och syfte för utskotten till den 15 november. Utskott och
kommittéer har sedan till den 30 november på sig att lämna kommentarer på dessa.
Eva lägger upp en kanal i Teams där vi kan föra diskussioner.
Victor vill ingå i utskottet för PR & Media.
§9. Övriga frågor
Diskussion kring om vi behöver ha telefonmöten oftare fram till årsskiftet. Beslutade att
tillsvidare fortsätta med en gång i månaden och att diskussioner sker i Teams under tiden
däremellan. Förslagsvis har vi ett fysiskt möte i januari.
Vi behöver arbeta vidare med målbilden 50 föreningar. Vi bör sträva efter att bli 50
föreningar så snart som möjligt. Det kom upp en hel del idéer under föreningskonferensen.
Vi diskuterar vidare på nästa möte.
§10. Nästa möte
Telefonmöte den 11 november.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-10-28

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Victor Kalita, justerare
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Bilaga 1
Ekonomiskt stöd 2020-2021
Typ av stöd
Organisationsstöd
Verksamhetsstöd Barn & ungdom
Verksamhetsstöd Elit
Verksamhetsstöd Vuxenidrott
Projektstöd
Framtidens Biljardförening
Kön har inget kön
Totalt
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2020
924 000
567 000
180 000
140 000
1 811 000

2021
840 000
504 000
180 000
140 000
1 664 000

491 000
210 000
701 000

491 000
210 000
701 000

2 512 000

2 365 000
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