Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 18 november 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic (tom §6), Andy
Nettleton, David Pennör, Sven Junghagen, 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 David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Arbetsbeskrivningar kommittéer respektive utskott flyttades upp
till §5 och §6.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam beslut sedan senaste mötet:
Idrottslyftsansökan från Umeå BK avseende föreningskonferensen har beviljats.
Idrottslyftsansökan från Stockholms BS avseende föreningskonferensen har beviljats.
§5. Uppdragsbeskrivning grenkommittéer
Diskussioner kring kommittéernas roll utifrån framtaget förslag.
Carambole och snooker har inte haft möte.
Pool har tittat på beskrivningen och har konstaterat att de behöver bli fler i kommittén. De
har tre namn på förslag. Patrik Enbom har tackat ja.
Nästa steg: Senast den 30 november ska kommittéerna ha beslutat vad de anser om
uppdragsbeskrivningen, därefter fastställs den på nästa FS-möte.
§6. Arbetsbeskrivningar utskotten
Kortare diskussion kring arbetsbeskrivningarna för utskotten och vilka utskott vi ska ha.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade om att inrätta följande sex utskott:
Anläggning
Barn & Ungdom
Elitutveckling
PR & Media
Utbildning
Utveckling (i utveckling ingår föreningsutveckling, trygg idrott, jämställdhet/inkludering,
vuxenidrott samt parabiljard).
Omfattningen på de olika utskotten varierar. För vissa utskott, som t ex barn- och ungdom
bör fler personer ingå i utskottet. Minst en från varje gren ska ingå i barn- och
ungdomsutskottet respektive elitutvecklingsutskottet.
Ansvariga för respektive utskott:
Anläggning – Andy. Eva lämnar anläggningsutskottet.
Barn & Ungdom – Sam. Från snooker ingår Dmitriy i utskottet.
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Elitutveckling – Sven och Mats. Från carambole: Victor.
PR & Media – Eva och Victor
Utbildning – Dzenan och Mats
Utveckling – Sofia. David ansvarig för antidoping som ligger inom området trygg idrott. Eva
ansvarig för parabiljard.
Nästa steg: Utskotten går igenom verksamhetsplanen och tar fram tidsplaner och i vissa fall
förslag på budget. Titta på vilka kompetenser som behövs inom utskottet de kommande två
åren utifrån det som ska genomföras enligt verksamhetsplanen.
§7. Ekonomi
Kort avstämning kring bokslutet som nu är klart.
Eva och Sofia har börjat titta på budgeten för nästa år. Den kommer förmodligen inte vara
klar före årsskiftet.
Till nästa möte: Kommittéerna inkommer med förslag på budget för kommande år, gällande
både den nationella och internationella tävlingsverksamheten.
Beslut: Sofia får befogenhet att bevilja idrottslyftsansökningar gällande
föreningskonferensen.
§8. Rapport från kommittéerna
Det finns möjlighet att köpa mindre snookerbord och carambolebord. Snookerborden kostar
€700/st exklusive frakt. Levereras från Belgien. Caramboleborden kostar €500/st exklusive
frakt. Oklart var de levereras från. Under förutsättning att vi kan lösa förvaringsmöjligheter
bör vi köpa in 2-3 bord för respektive gren för att kunna använda vid rekryteringssatsningar.
Borden köps in för Idrottslyftsmedel under förutsättning att inköpen görs före årsskiftet. CK
och SK ansvarar.
§9. Övriga frågor
Gemensamt SM 2020
Gekås i Ullared är intresserade av att arrangera SM för alla tre grenar i juni 2020. Det
sammanfaller med vårt 80-års jubileum Sven och Michael Nilsson har varit där på ett möte.
Diskussion kring om det är intressant med ett grengemensamt SM, att det ska vara
kostnadsneutralt för SBF, att det är en bra möjlighet att synas.
Beslut: Sven och Michael ges befogenhet att gå vidare med projektet, ta fram budget, etc.
Idrottslyftsansökningar
Växjö BF har inkommit med en idrottslyftsansökan avseende föreningskonferensen.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja ansökan trots det som framkommit om
föreningen avseende deras LOK-stöd. Detta eftersom ansökan avser föreningskonferensen.
Ansökan beviljas med avdrag för den frukost som SBF har fakturerats från hotellet för
deltagare från Växjö.
Namnbyte
Föreningen TriQ Club har inkommit med en ansökan om att byta namn till JoLo Billiard
Club
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att bevilja namnändringen.
Resterande ärenden hänsköts till nästa möte på grund av tidsbrist.
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§10. Nästa möte
Telefonmöte den 9 december.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-11-18

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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