Medlemsförmåner
Det finns flera fördelar med att starta en förening och ansluta den
till Svenska Biljardförbundet. Utöver att ni får dela och utveckla
ert intresse för biljard tillsammans med andra entusiaster finns
det också ett antal medlemsförmåner som medlemmar i SBF.
• Att som förening vara medlem i SBF innebär att alla era
medlemmar automatiskt får en tävlingslicens som ger rätt att
tävla i alla våra grenar
• Rösträtt på SBFs årsmöte och därmed möjlighet att vara med
och påverka hur svensk biljard ska bedrivas och utvecklas
• Grundförsäkring för föreningen samt olycksfallsförsäkring för
spelarna
• Möjlighet att söka olika bidrag
• Stöd för olika utbildningsinsatser och utvecklingsarbete via
SISU Idrottsutbildarna
• Tillgång till det kostnadsfria IT-systemet IdrottOnline för
medlemsregister, hemsida, med mera
• Rikstäckande avtal via RF för rabatter på boenden, hyrbilar,
resor, med mera

En del av idrottsrörelsen
SBF är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Det innebär att
föreningar som är medlemmar i SBF också blir en del av den
svenska idrottsrörelsen. Det ger en rad fördelar men också en del
skyldigheter. Att vara medlem i SBF ger en legitimitet åt er
förenings verksamhet som bland annat kan göra det lättare att
söka bidrag hos t ex kommunen.
Några av föreningens skyldigheter som medlem i SBF:
• Ha ett uppdaterat medlemsregister
• Ha årsmöte varje år och skicka in årsmöteshandlingarna till SBF
• Följa idrottsrörelsens gemensamma mål, regler och riktlinjer.
Det innebär bland annat att följa idrottsrörelsens värdegrund.
• Årligen betala en medlemsavgift till SBF.

MEDLEMSKAP I

Det här är Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet är den nationella organisationen för
svensk biljardsport. Vi administrerar och utvecklar sporten
biljard i Sverige samt representerar biljarden internationellt.
Idag administrerar vi grenarna carambole, pool och snooker.
Utövar ni någon annan gren är det dock inget hinder. Kontakta
oss och berätta om vilken gren ni utövar så undersöker vi
möjligheterna för medlemskap.
Kontakt: info@biljardforbundet.se
Hemsida: www.biljardforbundet.se

BILDA FÖRENING
För att bilda en förening måste ni
vara minst tre personer.
Stadgar
Föreningens stadgar är själva
grunden för verksamheten.
Det finns en stadgemall på
biljardforbundet.se som vi
rekommenderar er att använda
vid bildandet av en ny förening.

Föreningens namn
Föreningens namn bör
innehålla biljard, carambole,
pool eller snooker samt ska
innehålla ordet förening,
klubb, sällskap eller
liknande.

Bildandemöte
Kalla de som är intresserade av att starta föreningen till ett
bildandemöte.
Förslag på dagordning finns på vår hemsida.
På mötet:
• Beslutar ni att bilda föreningen
• Antar ni stadgar
• Beslutar ni om namn på föreningen
• Väljer ni en styrelse
Samtliga beslut ska protokollföras.
Nu är föreningen bildad!
Ni måste inte ha tillgång till en hall för att bilda en förening. Det
viktiga är att föreningens syfte är att utöva biljard samt att
föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.

BLI MEDLEM I SBF
Alla föreningar som inom sin verksamhet utövar biljard kan
ansöka om medlemskap i Svenska Biljardförbundet
För att ansöka om medlemskap behöver ni:
• Föreningens stadgar
• Underskrivet protokoll från mötet där
föreningen bildades, alternativt ett
årsmötesprotokoll där det framgår att
föreningen har beslutat att ansöka om
medlemskap i SBF.

Så här ansöker ni:
Ansökan görs via ett formulär på
biljardforbundet.se
Formuläret finns under fliken Förening
• Fyll i formuläret
• Ladda upp stadgar och protokoll
• Skicka in ansökan
Vi går igenom er ansökan och återkommer om det är något som
behöver kompletteras. När er ansökan har godkänts kontaktar vi
er samt skickar en faktura på årsavgiften.
Organisationsnummer
Som medlem i SBF och därmed i Riksidrottsförbundet (RF)
måste föreningen ha ett organisationsnummer. Om föreningen
saknar organisationsnummer kan ni kryssa i att RF ska skicka
vidare er ansökan till Skatteverket i samband med att ni fyller i
ansökningsformuläret för att bli medlemmar i SBF.

Vi kan hjälpa er med allt praktiskt kring att bilda en förening
samt att ansöka om medlemskap i Svenska Biljardförbundet.
Kontakta oss på info@biljardforbundet.se

