Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 17 maj 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren, Anna-Karin Bedeus,
Malin Lindström, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad), Victor Kalita (adjungerad)
Från Anläggningsutskottet deltog även Daniel Silvennoinen och Henrik Svedstedt. De
lämnade efter punkt 6.
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Ann-Sofie Löfgren.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Rättighetsbyrån är nu bokad för en workshop i juni.
Skrivelse med anledning av tävlingsförbud under corona skickad.
§5. Korta informationspunkter
Projektstöd Skolsamverkan SF
Det finns nu möjlighet att ansöka om projektstöd Skolsamverkan för SF. Stöd kan sökas för
att ta fram digitalt material. Fokus är att det ska vara enkelt att använda för t ex lärare. Sista
ansökningsdag 1 juni. Vi kommer att skicka in en ansökan om att ta fram en ny hemsida
(Spela biljard) och göra korta instruktionsfilmer för alla tre grenar.
Ordförandeträff
En digital träff kommer att genomföras den 8 juni. Inbjudan utskickad till föreningarnas
ordförande. På träffen kommer vi att informera om vad som är aktuellt inom SBF,
genomgång av värdegrunden samt info från kommittéerna kring möjliga scenarier för
uppstart av tävlingsverksamheten.
§6. Projekt Nationalarena
Anläggningsutskottet höll en presentation på 40 minuter om arbetet med en nationalarena.
Se bilaga 1.
§7. Styrelsearvodering
Eva redovisade styrelsearvoderingen för perioden december-juni. Summan har fördelats
utifrån ett poängssystem med olika arbetsuppgifter. Enligt beslut på förbundsstämman är
summan att fördela 1,5 prisbasbelopp per år exklusive sociala avgifter. Hälften betalas ut nu.
Beslut: Att godkänna underlaget för styrelsearvode. Utbetalning sker i juni.
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§8. RIM-handlingar
Eva och Sofia har deltagit i diskussioner med andra förbund.
Diskussion kring motioner och motionssvar.
Diskussion kring medlemsansökningar. Vi röstar ja till Islandshästförbundet och
Padelförbundet.
Diskussion kring propositionen kring ändrad röstlängd. Vi ställer oss ej bakom förslaget om
att införa aktiv i idrott som en parameter.
Diskussion kring propositionen om ett nytt Elitidrottsprogram.
Eva har befogenhet att fatta beslut om hur SBF ska rösta i de fall vi idag inte är helt säkra.
§9. Övriga frågor
Kort information om den 10-ball turnering som en privat aktör avser att arrangera i höst.
§10. Nästa möte
Nästa möte måndag den 14 juni.
§ 11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-05-17

Eva Viding Bussell, ordförande
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Ann-Sofie Löfgren, justerare
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