Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 15 juni 2020
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Andy Nettleton, David
Pennör, Mats Frösemo, Sam Mubarak, Victor Kalita (adjungerad), Sofia Asp (adjungerad)
Jessica Pettersson, projektledare KHIK och IFÄ
Daniel Silvennoinen och Joakim Wille från valberedningen.
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Andy Nettleton.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Styrelsearvoden betalas ut nu i juni.
§5. Aktuellt från RF
En stor del av RFs arbete fokuserar på Corona. Tre biljardföreningar har beviljats
kompensationsstöd.
Kort rapport från den sista dialogträffen om de nya stödsystemen. Det finns nu cirka 10
punkter som ska diskuteras vid RIF i höst.
§6. Corona
Från och med den 14 juni är det tillåtet att arrangera tävlingar. RF har därmed uppmanat alla
SF att ta fram protokoll för sin egen idrott. Vi har tagit fram ett dokument med riktlinjer för
biljardspel med anvisningar för föreningar, arrangörer, spelare och hallägare.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa dokumentet Riktlinjer och råd för
biljardspel under coronapandemi
Beslutet om att inga nationella/sanktionerade tävlingar ska arrangeras före den 1 september
kvarstår.
§7. Projektrapport
Jessica Pettersson rapporterade om sina två projekt.
Kön har inget kön:
Ämnen kring jämställdhet görs synliga en gång i veckan med inlägg på FB och hemsidan.
Kartläggningsarbetet fortsätter.
Nätverket Kvinnliga Egon har haft uppstartsträff med mycket positivt utfall.
Arbetet med att ta fram en ny värdegrund går framåt. Kommer även att involvera att ta fram
en vision för förbundet. Arbetsgruppen har gått igenom enkätsvaren och svaren från
nätverket Kvinnliga Egon.
Idrott för äldre:
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Sofia och Jessica deltog på uppstartsträffen för projektet. Över 40 förbund som har beviljats
medel att kartlägga sin verksamhet för äldre. Det är fritt hur man väljer att lägga upp sin
kartläggning.
§8. Förbundsstämman
Information om datumet gick ut till föreningarna i förra veckan. Planerar för ett fysiskt möte
men undersöker även digitalt alternativ.
Propositionerna bör vara i princip klara till mötet i september.
Kort genomgång av de stadgereglerade datumen.
Valberedningen lämnade en kort rapport om sitt arbete.
§9. Aktuellt från kommittéerna
Inget att rapportera från kommittéerna.
Kort genomgång av de arbetsuppgifter som kommittéerna behöver arbeta med under
sommaren:
• Sammanställning av tävlingsavgifter, deadline 28 juni
• Översikt av personuppgifter inom varje gren, deadline 15 augusti
• Verksamhetsberättelse, deadline 1 oktober men önskvärt att det är klart innan mötet i
september.
§10 Aktuellt från utskotten
Ska gå ut med allmänt utrop om de utskott som finns och efterlysa personer som är
intresserade av att vara med i utskotten.
Barn och Ungdom
Finalen av Ungdoms-SM arrangeras den 8 augusti.
Elitutveckling
Biljardspelaren Niels Feijen från Holland har gett ut en kurs om mental träning för biljard.
Han har frågat om vi vill använda kursen för våra elitspelare. Eva och Ann Sofie har tittat på
det och vill främst fokusera på juniorerna. Återkommer när de har mer information om
kostnad, etc.
Utbildning
Funktionärsutbildningen inget att rapportera pga corona.
Utveckling
50 föreningar:
Kort rapport om arbetet. Även viktigt att vi har 3 000 medlemmar med fullständigt
personnummer inlagda i IdrottOnline. Allas gemensamma ansvar att vi når målsättningen.
Beslut: Att välja in Kristinehamns Biljardklubb och Västerås Biljardklubb.
Projekten Framtidens Biljardförening, Kön har inget kön och Biljard hela livet:
En gemensam föreningsenkät har skickats ut för kartläggningen inom de tre projekten.
Corona-enkät:
Hittills har 9 föreningar svarat. Hur påverkade de är beror på om de driver en egen hall eller
inte.
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Fastställa arbetsbeskrivningen för utskotten:
Arbetsbeskrivningen innehåller generella arbetsuppgifter som gäller för alla utskott samt
beskrivningar för vad varje utskott ska ansvara för inom sitt område.
Beslut: Att fastställa arbetsbeskrivningen för utskotten.
Antidopingprogram:
Vi ska årligen se över vårt Antidopingprogram. Den största förändringen vi har gjort i år är
att den webbaserade utbildningen Ren Vinnare blir obligatorisk för alla spelare som
representerar Sverige internationellt, från att tidigare har varit en rekommendation.
Beslut: Att fastställa det reviderade Antidopingprogrammet.
GDPR Integritetspolicy:
Beslut: Att fastställa SBF:s Integritetspolicy avseende GDPR.
§11. Nästa möte
Fysiskt möte den 5-6 september. De som behöver boende och resa uppmanas att boka detta
snarast för att få bra pris.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2020-06-15

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Andy Nettleton, justerare
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