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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, möte via Teams 

Den 10 januari 2022 

 
 

Närvarande: Eva Viding Bussell, Anna-Karin Bedeus, Sven Junghagen, Malin Lindström, 

Ann-Sofie Löfgren, Andy Nettleton, David Pennör, Sofia Asp (adjungerad), Victor Kalita 

(adjungerad) 

 

 

§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 

Godkännande av reviderad uppdragsbeskrivning för kommittéerna. 

Sam och Sven utsågs till ansvariga för bestraffningsärenden. 

Förnyelse av Folksamförsäkring. 

Deltagande i utbildningar våren 2022. 

Kategorier Biljardgalan. 

Godkännande av styrelsens arvodering. 

 

§5. Streamingplattform 

Linus Malmborg från StayLive deltog på denna punkt och informerade om deras erbjudande 

till SBF. StayLive bygger videoplattformar åt förbund, ligor och klubbar.  

Genom en plattform kan vi samla allt på ett ställe i enlighet med vår strategi om att öka vår 

professionalisering. Det handlar om en långsiktig satsning som sker steg för steg. 

 

Styrelsen överens om att det är en bra möjlighet och att StayLive är en stark och stabil 

partner. Alla läser avtalet igen och beslut fattas per capsulam. 

 

 

§ 6. Aktuellt från RF 

Inget nytt att rapportera. 

 

 

§7. Corona 

Några av de restriktionerna som förlängts eller införs från och med 12 januari: 

• Avrådan från att arrangera läger, cuper och större samlingar för personer som 

vanligtvis inte träffas förlängt till 31 januari. 

• Rekommendation till vuxna att begränsa antalet nära kontakter inomhus. 

• Deltagarbegräsningar för offentliga tillställningar och krav på sittplats för publik vid 
fler än 20 åskådare. Max åtta personer i ett sällskap och minst en meter mellan 

sällskapen. 

• Vaccinbevis vid offentliga tillställningar med fler än 50 åskådare inomhus. 

Sedan tidigare: 
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• Maxantal för verksamheter inomhus – 10 kvadratmeter per person. 

 

Restriktionerna prövas var 14:e dag men Folkhälsomyndigheten ser att dessa kommer att 

behöva ligga åtminstone i fyra veckor. Ytterligare restriktioner kan införas. 

 

CK berättade hur de har arbetat med smittskyddsåtgärder under sina SM-kvaltävlingar samt 

hur finalen ska genomföras. CK dokumenterar sitt arbete och delar med sig till de andra 

kommittéerna. 

 

 

§8. Ekonomi 

Rapport från Ann-Sofie om bokslutet. 

En rutin för kvitton och redovisning för landslagsspelare behöver införas. 

Byter bokföringsprogram till Visma för 2022. Speedledger uppsagt till den 31 mars för att få 

en viss överlappning. 

 

 

§9. Styrelsefrågor 

Styrelsehelgen 5-6 februari 

Diskussion om vi ska ses i Stockholm eller hålla mötet digitalt. En majoritet var för att ses. 

Alla får välja om man vill var där eller delta digitalt. Vid minsta symtom ska man stanna 

hemma. 

 

Beslut om förslag på årsavgift 2023-2024 

För nuvarande period gäller: 

Föreningar med upp till 20 medlemmar  1 000 kr 

Föreningar med över 21 medlemmar  3 000 kr 

Årsavgift första året som medlem  1 000 kr 

Skolidrottsföreningar, pensionärsföreningar, studentidrottsföreningar samt 

fritidsgårdsföreningar: 200 kr/år. 

Beslut: Att förslå stämman att behålla nuvarande struktur för perioden 2023-2024. 

 

Ny medlemsförening 

Beslut: Att godkänna Sandvikens Biljardförening som medlemsförening. 

 

Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2022-2023 

Verksamhetsinriktningen diskuterades på styrelsehelgen i september. En verksamhetsplan 

har sedan tagits fram utifrån den. 

Beslut: Att godkänna förslaget på verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2022-

2023. 

 

Förbundsstämman 

Diskussion kring om stämman ska genomföras fysiskt, digitalt eller som hybridmöte. Svårt 

att veta vilka restriktioner som föreligger i april och hur många som är villiga att åka till 

Stockholm. Om vi bokar en lokal som sedan måste avbokas innebär det en stor kostnad för 

förbundet eftersom avbokningsreglerna hos konferensanläggningarna innebär att avbokning 

måste ske långt i förväg. 

Beslut: Att förbundsstämman 2022 genomförs digitalt med anledning av den 

osäkerhetsfaktor som föreligger kring hur restriktionerna kommer att se ut i april. Styrelsen 

vill inte binda upp förbundet ekonomiskt för den kostnad det skulle innebära vid avbokning.  
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Deadlines: 

Budgetäskande kommittéer 16 jan 

Styrelsens budgetförslag  27 jan Anfi/Eva/Sofia 

Verksamhetsberättelse kommittéer 30 jan 

Verksamhetsberättelse  30 jan Eva/Sofia 

Propositioner  1 feb 

Verksamhetsinriktning  1 feb Eva/Sofia 

Förvaltningsberättelse/bokslut 5 feb Anfi 

Svar på ev motioner  1 feb 

 

Biljardgalan 

Endast ett fåtal nomineringar har kommit in. Nomineringstiden förlängs därmed till den 31 

januari för alla kategorier. 

 

 

§10. Aktuellt från kommittéerna  

Nya grengemensamma tävlingsbestämmelser utskickade för påseende. Deadline 23 januari. 

 

Förfrågan från CK om gemensamt uttalande angående kommittémedlemmar på tävlingar.  

Beslut: att ett uttalande läggs ut via förbundets officiella kanaler från styrelsen och de tre 

kommittéerna gemensamt. 

Eva och Sven ansvarar. 

 

Carambole 

NM i Helsingborg 20-23 januari inställt. 

SM-kval genomförda. Finalen spelas nu i helgen. 

Beslut: Att godkänna Sven Junghagen som ny ordförande i CK. 

 

Pool 

Beslutat att skjuta fram alla SM som skulle ha genomförts i januari samt lag-SM i början av 

februari. 

Bjudit in till digitalt möte den 26 januari. 

 

Snooker 

Ranking 4: 29-30/1 körs som planerat om det är möjligt. 

WSF arrangerar EM för juniorer och öppen i Sheffield i februari. Öppen tävling för alla. Inte 

beslutat om någon ska åka. 

IBSF har annonserat VM i Doha i mars 

EBSA arrangerar EM i Polen i april. Nyligen fått informationen. Deltagare i öppen och junior 

kommer att skickas. 

 

NM i pool och snooker inställt. Möte med Nordiska rådet inom kort. 

 

 

§11. Aktuellt från utskotten 

Anläggning 

Inget att rapportera 

 

Barn & ungdom 

Ungdoms-SM i Stockholm den 29-30 januari uppskjutet tills vidare.  

Digital träff den 31 januari för att sparka igång barn- och ungdomsprojektet #spelabiljard 
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Hemsidan spelabiljard.nu lanseras under januari. Plan för aktivering påbörjad. 

 

Projektstöd IF Barn & ungdom öppnade idag. Information utlagd på hemsidan. Finns fyra 

ansökningsperioder. Tre under 2022 och en i januari 2023. 

 

Elitutveckling 

Planering av verksamhet 2022 

Utskottsmöte i januari för att planera årets arbete. 

 

PR & kommunikation 

Beslut: Att döpa om utskottet till Kommunikationsutskottet. 

 

Projektplanering, se info under punkten för projekt. 

 

Hemsidan: 

Anna-Karin presenterade den genomgång hon gjort av webbhotell som tillhandahåller 

mallar. Det viktigaste vid valet av leverantör är det ska vara ett enkelt verktyg att jobba i. 

Beslut om vilken leverantör vi väljer fattas inom kort. 

En arbetsgrupp behöver bildas för att arbeta med hemsidan. Vad har vi idag som vi vill ha 

med oss? Vad saknar vi idag som vi vill ha? Hur ska vi göra jobbet? Hur stort projekt ska vi 

göra av det? 

 

Utbildning 

Arbetet med tränarutbildningarna pausad tillfälligt under december. 

 

Utveckling 

Para 

Malmö Open 2022 blev inställt. 

 

 

§12. Aktuellt från projekten 

Framtidens Biljardförening 

Fortsätter under 2022 med Sofia som ansvarig. Planering pågår. 

Kön har inget kön 

Återupptas i mars när Jessica kommer tillbaka. 

Spelabiljard.nu 

Lanseras i januari. Aktiveringsplan påbörjad. 

Tränarutbildningarna 

Arbetet återupptas i januari, planeras att lanseras i mars. 

Biljard för äldre 

Avslutat. Återrapport ska vara inne 31 januari. Hur tar vi satsningen vidare? 

 

Kommande projekt 

Idrott för äldre 

SBF har beviljats 70 000 kr för att ta fram en rekryteringsfilm. Återrapport 31 mars. 

Streamingplattform 

Gratis plattform från StayLive. Koncept för livesändningar och utrustning. 

Kommunikationsstrategi 

Kanaler, grafisk profil, målgrupper, målsättningar, domäner, osv. 

Hemsida 

Val av leverantör, design, migration, osv. 
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Eva lämnade mötet 

 

Under 2022 har SBF möjlighet att med främst återstartsstödet finansiera projekt som 

vanligtvis måste täckas av organisationsstödet, såsom en kommunikationssatsning. 

Diskussion kring vilka projekt som ska genomföras och på vilket sätt. Samtliga projekt ovan 

finns med i vår strategi och en satsning bör därmed göras när det nu finns möjlighet till det. 

 

Beslut: Att i enlighet med offert anlita Ever Nova Event & kommunikation för arbete 40 

timmar i veckan under perioden januari-mars för att arbeta med: tränarutbildningarna, 

spelabiljard.nu, framtagning av film inom projektet Idrott för äldre samt arbete med en 

kommunikationsstrategi. 

 

Eva återanslöt till mötet 

 

§13. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§14. Nästa möte  

Nästa möte den 5-6 februari 

 

§ 14. Mötets avslutade 

Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

Stockholm 2022-01-10 

 

 

 

 

Eva Viding Bussell, ordförande   

 

 

 

 

 

Ann-Sofie Löfgren, justerare 

 

 

 

 

 


