Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 18 januari 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Sven Junghagen, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren,
David Pennör, Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, Sam Mubarak, 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 med tillägg av § 6 Corona – Nationell tävlingsverksamhet.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam-beslut den 29 december att skicka in två motioner till RF-stämman.
§5. Aktuellt från RF
Extra RF-stämma
Eva informerade kort från den extra RF-stämman den 22 december där en ny fristående
antidopingorganisation bildades.
Remisser och motioner till RF-stämman
SBF har skickat in två motioner. En med uppmaning till RS att äska medel från Regeringen
för uppstart av paraverksamhet. En om begreppet Aktiv i idrott, som vi anser inte bör ligga
till grund för bidrag innan det finns en tydlig definition av begreppet och bra system för att
mäta antalet medlemmar. Det är flera förbund som har skickat in motioner avseende aktiv i
idrott.
Remisser. Det finns sex stycken remisser till RF-stämman. Remissvar ska vara inskickade
senast den 1 februari. SBF ska diskutera remisserna tillsammans med några andra förbund.
Eventuellt beslut om att skicka remissvar fattas per capsulam.
Corona
Den nya pandemilagen gäller från den 10 januari och omfattar biljardföreningar och
biljardhallar. Information har lagts ut på hemsidan och en checklista har tagits fram som
stöd till föreningarna.
Fortsatt förbud mot att arrangera tävlingar enligt de allmänna nationella
rekommendationerna som gäller till den 30 juni.
Kompensationsstöd för föreningarna för kvartal fyra är nu öppet för ansökan.
Sofia informerade kort om vad som gäller för föreningarnas årsmöten. Om föreningens
styrelse anser att ett digitalt årsmöte inte är demokratiskt godtagbart kan årsmötet skjutas
upp. Årsmötet måste dock genomföras under år 2021.
Delrapport stöd
Information har kommit från RF kring hur verksamhetsstöden ska delrapporteras.
Delrapporten ska vara inne 1 mars.
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§6. Corona – Nationell tävlingsverksamhet
Diskussion utifrån nuvarande läge och gällande bestämmelser. Läget är fortsatt allvarligt. Att
kunna starta upp tävlingsverksamheten igen i mars är inte troligt. Det finns inga garantier för
att tävlingsverksamheten kan startas upp innan sommaren. Kommittéerna bör dock planera
utifrån olika scenarier för uppstart. Gällande förbud från Folkhälsomyndigheten gäller till
och med den 30 juni men kan upphävas om läget förbättras.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att skjuta upp starten av den nationella
tävlingsverksamheten till den 30 juni om inget annat meddelas från aktuella myndigheter.
Om nuvarande restriktioner hävs kan tävlingsverksamheten startas upp under våren. Ett nytt
beslut fattas i så fall av förbundsstyrelsen.
§7. Ekonomi
Ann-Sofie informerade kort om aktuellt läge och att hon håller på och sätter sig in i
ekonomin och bokföringsprogrammet. En anmälan till Skatteverket skickas in om att vi har
bytt till kalenderår och att nuvarande räkenskapsår förlängs.
Beslut: Att fastställa friskvårdsbidrag för Sofia och Jessica med 2 000 kr per år.
§8. Biljardgalan
De nominerade i årets tre kategorier publiceras på hemsidan inom kort.
Beslut: Ingen livesändning eller digitalt inspelad gala. Vinnarna presenteras på hemsidan
och ges möjlighet att skicka in ett tacktal i text eller som ett filmklipp.
Styrelsen utsåg följande vinnare:
Årets förening: Sundsvalls Biljardsällskap
Årets ledare: Peter Skough, Malmö BK/Malmö CSK
Årets eldsjäl: Daniel Silvennoinen
Diskussion kring vilka som ska tilldelas Svenska Biljardförbundets Hedersutmärkelse:
Jörgen Sandman
Bo-Göran Grönkvist
Bo Sternberg
Bo Peterson
Kurt Roos
Kim Hartman
Jonas Fahlander
Johan Hansson
Mats Norén
Tom Eksell
Lennart Blomdahl
Torbjörn Blomdahl
Lennart Haag
Bo Bäckman
§9. Verksamhetsplanering 2021
Genomgång av styrelsens ansvarsområden och aktiviteter under 2021.
Datum för vårens styrelsehelg: 17-18 april
Föreningskonferens: 12-14 november
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Genomgång av grenkommittéernas ansvarsområden och aktiviteter under 2021.
Uppstartsmöte med respektive kommitté i januari eller februari med Eva och Sofia.
Samtliga utskott har datum för sina uppstartsträffar.
Uppföljning mot verksamhetsplanen och de uppsatta projekten inom respektive utskott görs i
Planner i Teams. Uppföljning mot budget görs regelbundet.
Projekt
Vi har beviljats projektmedel på 80 000 kr för Idrott för äldre under 2021. Projektet
genomförs tillsammans med 3-4 föreningar. Jessica projektleder.
§10. Övriga frågor
Idrott för äldre
Beslut: Att fastställa Jessicas anställning på 10% för projektet Idrott för äldre.
Ny förening
Helges Idrottsförening i Gävle har beviljats medlemskap.
Digitala föreläsningar
Hos oss är alla välkomna med Make Equal den 10 februari
Värdegrund den 10 mars
§11. Nästa möte
Telefonmöte den 15 februari.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-01-18

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare

Svenska Biljardförbundet, protokoll 18 januari 2021

3 (3)

