Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 18 maj 2020
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, 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 Sven Junghagen.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Inga per capsulam-beslut sedan förra mötet.
§5. Aktuellt från RF
Eva och Sofia rapporterade kort om vad som är aktuellt. Mycket fokus på Corona just nu. RF
manar till fortsatt uthållighet för att minska smittspridningen. RF har löpande kontakt med
FHM kring de olika rekommendationerna.
Stödsystemen
Har varit två dialoger under våren kring de olika parametrarna, indikativt utfall, vad som är
bra/dåligt, och så vidare. Det finns förslag på ett antal utgångspunkter att diskutera på RIF i
höst. Ytterligare en dialog i juni där detta ska diskuteras.
RIM
RF har tillsatt arbetsgrupper som arbetar med de uppdrag de fick på RIM. Gällande
översynen av RF och distriktens uppdrag och arbetssätt har bland annat en enkät gått ut till
alla SF.
§6. Aktuellt från kommittéerna
Snooker har ställt in sommarens läger för juniorerna.
I övrigt inget att rapportera.
§7. Aktuellt från utskotten
Utvecklingsutskottet:
Ny flik – Projekt - publicerad på hemsidan.
Projektet Idrott för äldre har nu dragit i gång.
Arbetet med att ta fram en värdegrund har inletts. En enkät finns tillgänglig för alla
medlemmar.
Svenska Biljardförbundet, protokoll 18 maj 2020

1 (3)

Kön har inget kön – träffen för nätverket Kvinnliga Egon blir digital.
En gemensam enkät för kartläggning inom projekten Framtidens biljardförening, Kön har
inget kön och Idrott för äldre kommer att skickas ut till föreningarna i juni.
50 föreningar. Några föreningar är på väg att bildas. Viktigt att vi alla hjälps åt för att vi ska
kunna nå målet med 50 föreningar.
Jämställdhet/jämlikhet. En tredjedel av den rörliga delen av verksamhetsstöd Barn och
ungdom ska användas till utbildningsinsatser som främjar jämställdhet och jämlikhet. Sofia
och Jessica undersöker olika alternativ.
§8. Ekonomi
Status inför bokslutet
Pga av inställd verksamhet och inställda mästerskap har vi ett bättre resultat än väntat. Vi
ska göra ett antal bokslutsdispositioner. De medel som inte använts av verksamhetsstöden
samt projekten under våren förs över till nästa räkenskapsår.
Budget 2020-2022
Eva och Sofia fokuserar på budgetarbetet i juni-juli. Snooker och carambole har inkommit
med ett första utkast.
Vi behöver fortsatt se över vilka prioriteringar vi ska göra. De flesta av stöden från RF är
öronmärkta. Hur ska vi finansiera kommittéernas verksamhet?
Diskussion kring att införa tävlingslicens. Finns både för- och nackdelar. Med en
tävlingslicens ökar vi förbundets självförsörjningsgrad. En arbetsgrupp behöver tillsättas som
tittar på alla avgifter vi har idag.
Styrelsearvoden våren 2020
Förslag till beslut att utbetala samma nivå på styrelsearvoden för våren 2020 som för 2019,
vilket motsvarar ungefär 35 000 kr före skatt och sociala avgifter.
Beslut: Styrelsearvoden utbetalas på samma nivå som för 2019.
§9. Övriga frågor
Avstämning föreningar
Hur har våra föreningar drabbats av corona? Eva och Sofia tar fram en enkät för att stämma
av läget.
Språkpolicy
Ska SBF ha en språkpolicy? Många av våra medlemmar har inte svenska som förstaspråk.
Vissa utskick som riktar sig direkt till medlemmarna bör kanske även göras på engelska?
Återkommer till frågan vid ett senare möte. Hemsidan går numer att översätta genom att
klicka på jordgloben uppe till höger.
Digitalt årsmöte
Förhoppningsvis kan vi genomföra stämman den 14 november som planerat men vi behöver
vara beredda på att vi kan vara tvungna att genomföra det digitalt. Eva och Sofia tittar på
alternativen.
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EBSA har ställt in sitt årsmöte i juni och ställt en fråga till medlemsförbunden kring hur vi
ställer oss till ett digitalt möte. SBF ställer sig positiva till ett digitalt möte.
§10. Nästa möte
Telefonmöte den 15 juni. På det mötet deltar även Jessica Pettersson och valberedningen.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2020-05-18

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Sven Junghagen, justerare

Svenska Biljardförbundet, protokoll 18 maj 2020

3 (3)

