Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 7 december 2020
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 Sven Junghagen.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Senaste mötet var Förbundsstämman den 14 november med efterföljande konstituerande
möte.
§5. Aktuellt från RF
Riksidrottsforum 7-8 november
Genomfördes helt digitalt. Eva och Sofia deltog. Kort rapport om de ämnen som
presenterades och diskuterades.
Remisser och motioner RF-stämman
Remisserna skickas ut den 11 december och ska vara besvarade senast den 1 februari.
Diskussion kring om vi ska ställa oss bakom några av de motioner som andra SF skriver samt
om vi själva ska skriva någon motion. Styrelsen överens om att vi behöver markera mot den
inriktning som nu drivs. Motioner ska vara inskickade senast 1 januari.
Ny Antidopingorganisation
Sverige behöver införa en ny antidopingorganisation som är fristående från RF för att
uppfylla kraven i den nya Världsantidopingkoden som börjar gälla 2021. En extrastämma
kommer att hållas den 22 december för att rösta igenom förändringarna.
§6. Status 50 föreningar
Förening nr 50 godkändes i slutet av november och vi närmar oss 3 000 medlemmar. Vi
behöver fortsätta arbeta aktivt med rekrytering och aktivering av föreningar och medlemmar
nästa år. Arbetsgruppen består av: Sofia Asp, Mats Frösemo, Sven Junghagen, Andy
Nettleton och Daniel Silvennoinen.
Beslut: styrelsen beslutade att
• arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under 2021
• föreningar som beviljas medlemskap under år 2021 kan ansöka om ett bidrag om
maximalt 3 000 kr för inköp av t ex bollar eller byte av duk.
• avsätta 50 000 kr av Verksamhetsstöd Vuxen för bidrag till föreningarna samt till
arbetsgruppens arbete.
• förlänga ansökningsperioden för de föreningar som blev medlemmar under år 2020
så att de kan ansöka om medel även under år 2021.
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Följande föreningar har beviljats medlemskap sedan senaste mötet:
Uppsala Snookerförening, Göteborgs Biljardsällskap, Jönköpings Biljardklubb,
Biljardklubben Åtvidaberg samt Västerås Biljardsällskap
§7. Antidoping
Rapport om det antidopingarbete vi har genomfört under 2020.
Beslut: Styrelsen beslutade att samtliga landslagsledare och spelare skall genomföra
utbildningen Ren vinnare senast den 30 april 2021. Samt att samtliga medlemmar i
förbundsstyrelsen skall genomföra Ren Vinnare.
§8. Nomineringar Biljardgalan
Kort rapport om de nomineringar som har inkommit. Nomineringstiden förlängdes eftersom
det kommit in få nomineringar. Den digitala galan genomförs troligtvis först i januari.
§9. Verksamhetsplanering 2021
Genomgång av vårt nuläge och organisering. Kort genomgång av verksamhetsplanen för
respektive utskott. Intresse av att ingå i ett utskott lämnas till Eva och Sofia senast den 31
december.
I januari genomför Eva och/eller Sofia uppstartsmöten med varje utskott och grenkommitté
för att sätta upp konkreta planer och gå igenom roll- och kompetensbehov i utskotten och
kommittéerna. Vi kommer framöver att använda oss av Teams Planner för planering och
uppföljning av verksamhetsplanen.
§10. Styrelsemöten 2021
Datum för digitala styrelsemöten första halvåret 2021: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19
april, 17 maj samt 14 juni. Om möjligt ett fysiskt styrelsemöte i slutet av januari eller februari.
Eva återkommer med datum inom kort.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2020-12-07

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Sven Junghagen, justerare
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