Protokoll
Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte
Den 7-8 september 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, Sam Mubarak, David Pennör (närvarande § 6-7), Victor Kalita (adjungerad,
närvarande § 6-7), Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Dzenan Sahovic.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Punkten projekt för år 2020 sköts upp till ett senare möte
eftersom vi inte vet hur vår ekonomiska situation kommer att se ut nästa år. Besked från RF
kommer i slutet av oktober.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam-beslut sedan senaste mötet:
Idrottslyftsansökan från Kville BC har beviljats.
§5. RF-underlag
Genomgång och diskussioner av det påbörjade strategidokumentet 2020-2025. Vi behöver
stärka vårt arbete med uppföljning av mål, planer, etc., och vi ska regelbundet stämma av att
de mål och insatser som vi har satt upp är i linje med strategier och verksamhetsplaner.
Genomgång och diskussioner kring förbundsutvecklingsplanen och våra tre
projektansökningar. Vi söker projektmedel inom jämställdhet, trygg idrott och framtidens
förening. Deadline 15 september. Eva och Sofia färdigställer och skickar in alla underlag.
Diskussion kring de förmodligen kraftigt minskade ekonomiska bidragen från RF nästa år.
Enligt de förslag som presenterats på dialogträffarna kommer vi inte att leva upp till kraven
för att få verksamhetsstöd barn & ungdom (tidigare utvecklingsstödet Idrottslyftet). Det
innebär att våra bidrag minskar med drygt hälften till nästa år.
Vi måste analysera våra kostnader. Det är viktigt att vi tänker över konsekvenserna innan vi
fattar beslut om vad vi ska dra in på. Vad ska vi prioritera? Vilka fasta kostnader har vi som vi
inte kan dra in på? Hur vill vi att vår verksamhet ska se ut?
Det kommer att bli en viktig punkt att diskutera på föreningskonferensen. Vi måste vara
transparenta mot föreningarna.
Är det möjligt att nå upp till 50 föreningar? Sven pratar med dansk kägel-föreningarna i
Malmöområdet. Vi har ett särskilt medlemskap för pensionärsföreningar.
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§6. Organisation
Diskussion kring förslaget på att införa nya utskott. Förslag på nya utskott för jämställdhet,
parabiljard och trygg idrott. Antidoping läggs under trygg idrott. Beslutade att inte införa de
nya utskotten förrän vi vet om vi har beviljats projektmedel.
Diskussion kring grenkommittéernas roll och ansvar. Det som sker i kommittéerna inom
respektive område ska rapporteras till utskottet.
Till nästa möte: varje grenkommitté diskuterar vad de i kommittén anser är deras
ansvarsområde. Definiera vad det är de tycker att de ska göra och vad de gör idag.
Kort genomgång av årshjulet. Varje kommitté gör en eget årshjul och lägger in i det
gemensamma. Eva kollar om det går att göra en gemensam kalender i Teams.
§7. Föreningskonferens
Diskussion kring det föreslagna programmet. Vi behöver längre tid för diskussioner om
framtiden med tanke på det ekonomiska läget, samt mer tid för att diskutera
tävlingsverksamheten.
Dzenan redogjorde kort för funktionärsutbildningen.
§8. Biljardgalan
Tre nominerade i varje kategori valdes ut, med undantag för årets spelare där fem spelare
valdes. Vinnare utsågs i respektive kategori.
Årets junior:
Ragnar Grönsten
Andrej Nasibov
My Nguyen
Årets komet:
Walter Laikre
Ragnar Grönsten
Max Nettleton
Årets Carra
Michael Nilsson
Victor Kalita
Torbjörn Blomdahl
Årets Poolare
Charles Lakey
Tomas Larsson
Henrik Larsson
Årets Snook
Simon Lindblom
Arpat Pulat
Mats Eriksson
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Årets förening
Malmö BK
BK Milen
Malmö CSK
Årets tävlingsarrangör
Kville BC
Stockholms CC
Stockholm SBK
Årets ungdomsledare
Sam Mubarak
Daniel Silvennionen
BK Milen
Årets eldsjäl
Victor Kalita
Linus Thor
Bo Peterson
Årets Fair play
Per Lindgren
Belan Sharif
Jessika Nilsson
Årets spelare
Tomas Larsson
Sanne Azar
My Nguyen
Michael Nilsson
Jim Johansson
§9. Övriga frågor
Förbundskläder
Eva hanterar beställningen av representationskläder till styrelsen.
Reklamprodukter
Vad vill vi köpa? Frågan bordlades.
Oslo Open
Kort rapport om en disciplinincident som skedde under Oslo Open.
Idrottslyftet. Två ansökningar har inkommit från Växjö BF.
Beslut: Växjö BF beviljas 7 500 kr per projekt. Totalt 15 000 kr
§10. Nästa möte
Telefonmöte den 7 oktober.
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§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-09-08

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Dzenan Sahovic, justerare
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