Protokoll 1-19
Svenska Biljardförbundet
Den 26-27 januari 2019
Scandic Malmen, Stockholm
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, David Pennör, Bo Svensson, Mats Frösemo, Niklas Wirtanen, Sam Mubarak, Sofia
Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes David Pennör.
§3. Per capsulam beslut
Inga per capsulam beslut har fattats sedan telefonmötet den 27 december.
§4. Aktuellt från RF
Eva och Sofia rapporterade om vad som är aktuellt just nu.
Svar på remisserna inför RIM ska vara inne senast den 6 februari.
Vi fick några kompletteringar på antidopingprogrammet vi skickade in i november. De är nu
justerade och vi har skickat in programmet igen för godkännande.
Elitutvecklingsplan. Samtliga SF ska ta fram en elitutvecklingsplan. Det är ett omfattande
dokument. Planen ska vara inskickad senast i maj och vi ska göra en muntlig presentation för
RF i juni.
Datum och innehåll för möten och konferenser fram till april gicks igenom.
§5. Ekonomi.
Övergripande genomgång av budgeten. Vi ligger i enlighet med budget och inga större
aktiviteter är inplanerade.
Diskussion kring rutiner för uteblivna redovisningar/inbetalningar från föreningar och
spelare. Några av spelarna vid pool-EM i juli 2018 har inte betalat sina fakturor pga att
kostnaden blev högre än de förväntat sig. Anledningen är att inte alla föreningar har
redovisat sina SPT-tävlingar. Pengarna från SPT hamnar i en pott som används till kostnader
för mästerskap. Om det händer igen måste vi vara snabbare med att informera spelarna om
den ökade kostnaden.
De sanktioner vi kan införa gentemot föreningar som inte betalar är att föreningen inte får
arrangera tävlingar och spelarna får inte tävla för klubben. Innan någon sanktion införs
kommer den berörda föreningen att kontaktas av respektive kommitté.
Beslut:
PK får i uppdrag att gå ut med en nyhet om varför situationen vid EM uppstod och i nyheten
namnge de föreningar som inte har gjort rätt för sig.
Förbundet kommer att ta fram tydligare rutiner och instruktioner för uppföljning av
redovisningar och uteblivna intäkter.
Förbundet tar kostnaden för de spelare som blev drabbade av högre kostnader den här
gången.
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Pool: Spelarna får prispengar på SM. Diskussion om hur detta kan anpassas till dels
spelarnas önskemål, dels skatteregler. Ska det fortsatt vara prispengar på SM? Ett alternativ
är att betala ut pengarna till föreningarna istället. Om prispengarna tas bort kommer en
diskussion om ett öppet SM att tas upp. I år hinner vi inte förändra något och får således ta
kostnaden för skatten, eventuellt kan prispengarna sänkas. Till nästa år måste det finnas ett
regelverk.
Kort diskussion om vi inte borde ha en gemensam linje för alla grenar gällande prispengar,
landslag, etc. Nu ser det olika ut mellan de olika grenarna. Mer samarbete och samsyn mellan
grenarna vore önskvärt.
§6. Rapport från kommittéerna
Pool: NM nästa helg i Norge. Youth 8-ball - allt är bestämt och marknadsföring har påbörjats.
Team Swedens utvärdering ligger lite efter plan. SPT rullar som det ska. SM, datum spikat
men inte arrangör. PK har pratat mycket om nytt tävlingssystem. Eva kommer att närvara vid
EPBF:s årsmöte under EM i maj, eventuellt även Dzenan.
Carambole: Info om EM, får anmäla 4 individuellt, 2 lag samt en dam. Bosse och ev David
närvarar vid CEB:s årsmöte i maj i samband med EM. NM arrangeras i Stockholm i oktober
med Stockholm Carambole Club som arrangör. Förhoppningar finns på att även arrangera en
damklass under NM. En del av CKs budget kommer att gå till NM.
Antalet spelare inom carambole har ökat. Ett antal nygamla som kommer tillbaka. Försöker
få en del från pool att träna carambole för att bli fler kvinnor.
Snooker: NM förra veckan i Stockholm. 40 spelare, 5 länder, 4 dagar. Alla bord var
renoverade. Provade det nya TA-systemet som utvecklats av Johan och det fungerade bra.
Går att se via snooker.nu. Info om EM i Israel, två juniorer har tackat ja, i öppen klass är det
eventuellt en som åker. SK tittar på hur pool arbetar med Team Sweden och har påbörjat en
beskrivning. Målet är att få spelarna att känna sig som ett lag och träna tillsammans. SM
arrangeras troligtvis under Kristi Himmelsfärd.
Fortsatt juniorträningar varje vecka i Stockholm. De har varit lyckade och några nya juniorer
har tillkommit. Snooker har hittills varit väldigt Stockholmscentrerat men nu har en tävling
arrangerats i Malmö och det kommer att arrangeras ytterligare en inom kort. Möjligt att få
till en tävling i Göteborg?
Rapporterna från kommittéerna behöver bli bredare framöver, nu är de främst
tävlingsrapporter. Arbetet i kommittéerna ska spegla arbetet i förbundsstyrelsen med samma
områden. Hur ser ungdomsverksamheten ut? Hur är läget i föreningarna? Etc.
Kommittéerna bör strukturera upp sitt arbete och göra årsplaneringar och utse ansvariga för
olika områden.
§7. Styrelsearbetet
Eva förklarade hur hon vill att arbetet i styrelsen ska se ut under året. Styrelsen ska arbeta
strategiskt och i arbetet använda sig av den beslutade verksamhetsplanen. Allt vi gör ska vara
kopplat till denna plan och utifrån detta tar vi fram olika fokusområden med mål och
aktiviteter. I arbetet ska vi också utgå från den handlingsplan vi har tagit fram inom ramen
för Idrottslyftet, då mycket av det som finns i verksamhetsplanen är kopplat till denna. En
övergripande projektplan och ett årshjul skickades ut inför mötet.
Vi behöver ha framförhållning i vårt arbete. Vill vi t ex vara med på SM-veckan ska ansökan
vara inne cirka 1,5 år innan.
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Möten:
3 mars workshop i Stockholm tillsammans med vår kontaktperson på RF.
21 september fysiskt möte.
Föreningskonferens 19-20 oktober, med arrangemang av Biljardgalan på kvällen.
Telefonmöten andra veckan varje månad. Måndag eller tisdag.
Styrelsen fick också en genomgång av Office 365 och framförallt Teams, som kommer att
vara styrelsens främsta arbetsverktyg framöver.
Roller
Inom ansvarsområdet för varje roll ligger att ta fram en budget, ansvara för området, olika
projektjobb, rekrytera utanför styrelsen om det behövs i olika projekt. En huvudansvarig från
förbundsstyrelsen, men det kan vara flera som delar på rollen. Den som är ansvarig för
området har kontakt med kommittéerna. Varje område lämnar en kort rapport på varje
styrelsemöte. Det är den som ansvarig för området som ser till att arbeta utifrån vår
projektplan och verksamhetsplan. En enklare projektplan läggs ut på hemsidan så att
medlemmar ser vad vi arbetar med.
PR & Marknadsföring – Eva, Bosse (sponsorer), Andy
Utbildning – Gino, Mats
Elit & Landslag – Sven, Mats
Barn & ungdom - Sam
Antidoping – David, Niklas
Anläggningar – Eva, Andy
Grenkommittéer – ska helst ha en egen projektplan och årshjul.
§8. RF-remisser inför RIM
Deadline 6 februari.
Remissen angående SISU inga kommentarer.
För Anslutningsutredningen och Stödutredningen har vi arbetat på svar tillsammans med
några andra mindre förbund. Styrelsen diskuterade vad som är extra viktigt för SBF i svaren.
Vi vill inte ha ett storlekskriterium för att få fullt stöd på 50 föreningar och 3000
medlemmar. Det ska bara finnas en form av medlemskap i RF. Antalet medlemmar är
viktigare än antalet föreningar. Hot mot idrottens mångfald med de förslag som ligger nu.
Diskussion om hur medlemskapet fungerar i olika föreningar och hur vi kan
synliggöra/marknadsföra värdet av att vara medlem och inte bara ströspelare.
Medlemsregistret i IdrottOnline blir extra viktigt om RF:s förslag går igenom.

§9. Aktuella projekt
Youth 8 ball
Sam och Gino rapporterade. 5 kval runt om i Sverige i mars, finalspel i maj. Tävlingen
används som en form av rekrytering för biljarden i stort även om själva tävlingen är i pool.
Förslag marknadsföring, prata med media lokalt, ut och träffa ungdomar – bästa sättet att nå
ut. Organisationen för fritidsgårdar, Kex, ska försöka göra ett utskick. Ska vi göra en massiv
kampanj på sociala medier? Vad kostar det? Det ger en möjlighet till riktad marknadsföring
på specifika åldrar och ger stor täckning. Anledningen till att det finns en särskild tjejklass är
att det är viktigt med rekryteringen av tjejer. I år är det första gången kvalen sker på fem
orter. Målet är att tävlingen ska växa till nästa år.
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Antidoping
Vi skickade in ett antidopingprogram till RF i november. Vi fick några kommentarer på det
som vi nu har kompletterat. Vi väntar på svar från RF.
Hemsidan
Eva och Sofia arbetar med att uppdatera hemsidan och ändra layouten och innehållet.
Hemsidan behöver bli mer välkomnande för nya spelare som vill börja med biljard och hitta
en klubb.
Varje gren får en egen undersida på hemsidan. Vi behöver en ansvarig från respektive
kommitté.
Vi behöver uppmuntra föreningarna till att ha egna hemsidor.
NM i carambole
Är i en uppstartsfas.
Elitutvecklingsplan
Ett krav från RF att samtliga SF gör en elitutvecklingsplan. Det är ett stort arbete. Planen ska
vara inlämnad i maj, muntlig presentation i juni. Den som är ansvarig i styrelsen
koordinerar arbetet i kommittéerna för varje landslag samt gemensamt.
Ta med statistik i planen, med t ex antal medaljer i mästerskap. Forskning, vad finns på våra
olika discipliner runtom i världen? Kan vi ta in en student som gör ett arbete åt oss? Sven har
kontakt med högskolorna i Malmö och Växjö.
Idag finns ingen systematik för utvecklingen/träningen av spelare. Titta på vad andra idrotter
har samt vad som finns internationellt inom biljarden, t ex PAT.
Idrottslyftet
Just nu är fokus på att få in återrapporter från de föreningar som beviljades medel 2018. Vår
slutrapport till RF ska vara inne senast den 15 mars.
Idrottslyftet 2019 för föreningarna öppnar vi upp nästa vecka.
Utbildning
I den handlingsplan för Idrottslyftet vi fått godkänd från RF ska vi under året bland annat
inventera och skapa utbildningar. Det har varit med i planen sedan 2017 men vi har inte haft
tid att jobba med det.
Diskussion om tränarutbildning och innehåll – vad kommer först, tränare eller aktiva? Vem
ska gå utbildningarna och hur uppmuntrar vi dem? Satsa på de som vill, gör en grej av det,
måste synas för föreningarna vad det ger, olika mekanismer – andra villkor om man är
utbildad. Förslag finns på att genomföra en funktionärsutbildning, en eller två helger som
innehåller kurser inom domare, tränare/ledare, mental träning, tävlingsledare, kost etc.
Nytt tävlingsadministrationssystem
Det har inte hänt så mycket sedan förra mötet, möte inbokat med Cuescore under NM i Pool.
Diskussion om kopplingen till hemsidan, hur pass viktigt är det och hur gör andra förbund?
Viktigt för oss att äga vår egen data, Cuescore vill äga datan själv. Viktigt att kunna integrera
med Fargo och IdrottOnline. Cuescore verkar inte vara intresserade av några
speciallösningar. Inga garanterade kostnader, Cuescore skriver avtal på max två år. Vi har
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6000 tävlingsstarter och skulle därmed bli deras största kund. Vi får se vad mötet i helgen
ger.
Plan B är att utveckla eget system.
Plan C är att köpa in sig i annat förbunds system.
Ett alternativ är att köra med Cuescore i två år medan vi ser över alternativen.
Johan Hansson har byggt ett eget system för snooker. Är han villig att göra det på
förbundsnivå? Fungerar det för alla tre grenar?
Vad vill vi göra med vår egen hemsida?
Tydligare riktlinjer ska tas fram för arbetsgruppen efter mötet med Cuescore. I gruppen som
arbetar med ett nytt system bör även Victor (carambole) och Johan (snooker) ingå.
§10. Övriga frågor
Biljardexperten. Eva har kontaktat dem två gånger utan respons. Styrelsen betraktar därmed
sponsoravtalet som avslutat.
Olympic Day i Göteborg – vi gör en intresseanmälan. Anmälan är inte bindande. Vi skickar in
och sonderar under tiden. Har vi folk? Team Sweden-medlemmarna som finns i Göteborg
vore perfekt.
Eventuellt deltagande på SM-veckan framöver - Vinterveckan passar bättre, mer publik
inomhus på vintern jämfört med sommaren. Kan också användas som uttagning till EM om
SM arrangeras på vintern. Vinterveckan i Umeå år 2022 är absolut intressant.
Diskussion kring hallar. Det är antalet hallar som hindrar vår sport från att växa. Många är
krogar med vinstintresse. Satsa mot medlemsägda hallar. Det finns mycket medel att söka
men det är viktigt att ha en väl fungerande förening för att beviljas bidrag. Måste finnas folk
som vill och orkar driva projektet att bygga en hall.

Stockholm 2019-01-26

Eva Viding Bussell
Ordförande

Sofia Asp
Sekreterare

David Pennör
Justerare
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