Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 20 april 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 David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam 19 mars: Beslut att pausa tävlingsverksamheten till och med 30 april på grund
av situationen med Covid-19.
§5. Corona/Covid-19
Diskussion kring läget i Sverige. Finns inget som tyder på en lättning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer inom en snar framtid. Genomgång kring hur
kommittéerna har resonerat kring den kvarvarande säsongen.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att nedstängningen av den nationella
tävlingsverksamheten förlängs för resten av säsongen. Uppstart sker i september om det är
möjligt. SBF fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
När säsongen startar igen kommer carambole och pool att spela klart vårsäsongens
resterande tävlingar och därefter byta tävlingsår till kalenderår. Det gör bland annat att
tävlingskalendern kan anpassas så att uttagning till internationella mästerskap bättre kan
kopplas till de nationella resultaten.
Snooker behåller sitt brutna tävlingsår eftersom deras internationella tävlingsår är augustijuni. Vid uppstarten i september spelas vårsäsongen klart och därefter startar den nya
säsongen i oktober.
§6. Ekonomi
Kort rapport om det ekonomiska läget. RF har valt att tidigarelägga utbetalningen av
organisationsstödet för kvartal två med anledning av att vissa förbund har det tufft
ekonomiskt pga Corona. RF har meddelat att det är ok att beviljade projekt förskjuts framåt i
tiden.
RF arbetar med olika stödåtgärder pga Corona och har gjort vissa justeringar gällande bland
annat LOK-stödet och projektstöd IF. Det ekonomiska stöd som kommer att finnas att söka
från de medel som Regeringen har tillskjutit är inte aktuellt för oss eftersom vi inte haft något
större inkomstbortfall. Våra föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd.
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Budget
Till nästa möte ska kommittéerna ha gjort ett första utkast till budget och verksamhetsplan
för hösten 2020 och hela 2021. Framtagna mallar finns uppladdade i Teams.
Förslag läggs till stämman om att införa kalenderår med förbundsstämma vartannat år
jämna år. Det stämmer överens med bidragsperioderna från RF och underlättar
budgetarbetet. Nästa stämma blir i så fall våren 2022. Utifall att stämman röstar nej till
förslaget blir nästa stämma hösten 2022 och även en budget för våren 2021 måste därför
presenteras för stämman.
§7. Aktuellt från utskotten
Utvecklingsutskottet:
Kort rapport om arbetet mot att bli 50 föreningar. Lite stillastående pga Corona men går
framåt.
BK Örnen har återanslutits och är nu medlemmar i SBF igen.
Beslut: Förbundsstyrelsen gav Sofia Asp mandat att godkänna föreningsansökningar.
Idrott för äldre
RF har fått medel från regeringen för en satsning på idrott för äldre. Satsningen består av
flera delar. SF erbjuds möjlighet att göra en kartläggning av sin verksamhet för äldre under
perioden maj-september. För det får vi ett visst ekonomiskt stöd.
SBF har anmält att vi vill göra kartläggningen. Nuvarande projektledaren för SBF:s
jämställdhetsprojekt, Jessica Pettersson, kommer att vara ansvarig även för detta projekt och
hennes tjänst utökas därmed något under denna period. Utökningen finansieras av medlen
från RF.
Kön har inget kön
Kartläggningen pågår. Jessica har pratat med samtliga i förbundsstyrelsen. En nätverksträff
för Kvinnliga Egon är inplanerad den 6 juni. Pga rådande läge genomförs den eventuellt
digitalt.
Framtidens biljardförening
Uppstartsträff har genomförts med distrikten. Den gemensamma uppstartsträffen för
pilotföreningarna ställs in pga det rådande läget i landet.
Milou Werth kommer inte längre att vara vår idrottskontakt på RF eftersom hon fått en
annan tjänst under två år. Vi får ingen ny specifik idrottskontakt utan vänder oss framöver
till gruppen av idrottskontakter.
§8. Aktuellt från kommittéerna
Carambole och snooker inget att rapportera.
Pool: Arbetar med förändringsarbete för tävlingsverksamheten. Har ett antal olika
arbetsgrupper i gång.
Gemensamt möte för kommittéerna i juni för att diskutera tävlingssäsong,
tävlingsbestämmelser, utbyta erfarenhet kring landslagsuttagningar, osv. Eva kallar till detta
möte.
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§9. Nästa möte
Telefonmöte den 18 maj.
§10. Mötet avslutades
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Stockholm 2020-04-20

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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