Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 17 februari 2020
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, David
Pennör, Mats Frösemo, 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 Mats Frösemo.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter att punkt 5 med info från poolkommittén lagts till.
§4. Uppföljning av beslut
Kort uppföljning av de beslut som fattades på föregående möte.
SmartPool: Eva informerade om den nya information hon fått om projektet. Fortfarande
oklart vad det faktiskt kommer att kosta.
Beslut: Styrelsen beslutade att inte delta i projektet SmartPool vid detta tillfälle.
SM Gekås: Gekås har meddelat att de inte kommer att finansiera SM. Erbjuder oss att hyra
lokaler och boende till ett rabatterat pris. Därmed är detta alternativ inte längre intressant för
SBF. Att arrangera ett gemensamt SM är dock fortfarande intressant. En arbetsgrupp bildas
för detta. Eva är sammankallande, CK – Victor Kalita, PK – Tom Eksell, SK – Andy tills
vidare.
Arbetsgrupp disciplinnämnder: Sofia ansvarar. CK – David Pennör. Övriga kommittéer har
inga namn just nu.
§5. Rapport PK
Dzenan informerade om att han avgått som ordförande för PK och bakgrunden till detta.
Ordförandeposten är tills vidare vakant. Dzenan fortsätter arbetet med budgeten och Team
Sweden tills vidare.
§6. Budget
En reviderad budget presenterades, fortfarande med ett minusresultat.
Några av förändringarna i budgeten:
- I enlighet med beslut på förra mötet har Prispallen och Elitstödet lagts in för att täcka
delar av kommittéernas kostnader för elit.
- Några förändringar i Sofias tjänst. 15% täcks av verksamhetsstöd vuxen, för arbete
med bland annat nya föreningar. 5% täcks av organisationsstödet och 5 % av
verksamhetsstöd barn och ungdom. Bokföringen ligger kvar på RF.
- Framåt för fler i rörelse – valt att medlen för 2020 går till rekryteringssatsningar i
form av filmer.
Underlag för budget av Verksamhetsstöd Vuxen för år 2020.
Beslut: att fastställa budgeten för Verksamhetsstöd Vuxen för år 2020.

Svenska Biljardförbundet, protokoll 17 februari 2020

1 (2)

Svenska Biljardförbundet, protokoll 17 februari 2020

2 (2)

