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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte på Idrottens Hus, Stockholm 

Den 5-6 februari 2022 

 
 

Närvarande: Eva Viding Bussell, Anna-Karin Bedeus, Sven Junghagen (digitalt), Malin 

Lindström (digitalt), Ann-Sofie Löfgren, Andy Nettleton, David Pennör, 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 Andy Nettleton. 

 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

§4. Uppföljning av beslut 

Per capsulam beslut den 15 januari om att teckna samarbetsavtal med StayLive för att 

utveckla en videoplattform. 

 

§5. Status från kommittéerna 

Corona 

Alla restriktioner tas bort den 9 februari. Tävlingsverksamheten kan därmed starta upp igen. 

Respektive kommitté informerade om sin uppstart och planering av tävlingsverksamheten 

framöver. 

Det är fortsatt viktigt att uppmana alla med symtom att stanna hemma. 

Beslut: Att sena avanmälningar även fortsatt inte innebär någon bestraffning. 

 

Grengemensamma tävlingsbestämmelser 

Eva, Andy, Victor och Tony har arbetat med uppdatering av de grengemensamma 

tävlingsbestämmelserna. Genomgång och diskussion kring några av punkterna. 

 

Beslut: Att godkänna de uppdaterade grengemensamma tävlingsbestämmelserna. Vissa 

kompletteringar gällande antidoping kommer att läggas till. En fortsatt uppdatering kommer 

att ske gällande disciplin. Respektive grenkommitté uppdaterar sina tävlingsbestämmelser 

utifrån regleringen och upplägget av de grengemensamma.  

 

Nordiska rådet 

Sverige representeras av en från varje gren. Sven tar över Victors plats. När Eva avgår som 

ordförande kommer Tony att ta över hennes plats.   

 

Carambolekommittén 

Rapport om planering av de tävlingar som ställts in på grund av restriktionerna. NM kommer 

att spelas andra helgen i september i Helsingborg. Slutspelet av SM spelas sista helgen i april. 

 

Vi skickar två lag till lag-EM i mars. Lag 1: Torbjörn Blomdahl & Mikael Nilsson. Lag 2: David 

Pennör & Nalle Olsson. Med bra placeringar där får Sverige bättre nationsranking och kan 

därmed få platser på lag-VM.  
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Missade att anmäla till reservplatser till lag-VM. På grund av återbud hade vi fått skicka lag 

om vi anmält oss till reservlistan. Rutiner för anmälan tas fram av CK. 

 

Yenny anmäld till dam-EM. 

 

Beslut: Att välja in Peter Åkesson och Christer Fahlström som medlemmar i CK. Victor 

lämnar CK men kvarstår tills vidare som adjungerad för överlämning. 

Poolkommittén 

Inga beslut ännu om de SM som sköts upp under januari. Kan eventuellt bli tävlingar i 

sommar för att få ihop tävlingskalendern.  

EM i början av mars. Skickar 3 herrar, 2 damer, 2 U23 och 1 rullstol. 

Eventuellt arrangeras NM i Sverige efter sommaren. 

Genomförde ett digitalt möte i januari. 10-12 deltagare. Kommer att fortsätta att bjuda in till 

digitala möten löpande. 

Tittar på att ändra systemet för fördelningen av startavgifterna. Det finns önskemål från de 

arrangerande föreningarna att få en större andel.   

Snookerkommittén 

Ranking 5 i Växjö kommer att spelas nästa helg. Det är första gången som tävling arrangeras i 

Växjö. 

Målet är att återgå till sin vanliga tävlingskalender med SM under Kristi himmelsfärd. 

 

Vi har återanslutit oss till IBSF. 

 

EM i Polen i april. Uttagning inte klar än.  

 

I samband med EM skickar vi två personer, Richard Lundin och George To, på EBSA 

coachingkurs. De förbinder sig till att finnas tillgängliga för vissa tränaruppdrag för 

förbundet och vid framtagning av tränarutbildningar. Andy kontrollerar att vi kan använda 

den anmälningsavgift vi betalade för Jonas förra året. 

 

Har som målsättning att arrangera flera tävlingar utanför Stockholm. Nästa steg är Örebro.  

Ska se över tävlingsbestämmelser och rankingsystem till nästa säsong. 

 

 

§6. Projekt 2022 

Kort genomgång av projekten 2022. 

 

Spelabiljard.nu 

Hemsidan lanseras vecka 6. Kompletterande material spelas in vecka 7. 

Finputsning under feb-mars. 

Medverkan på nätverksträffar som arrangeras av distrikten under våren och hösten. Här 

möts skolor och SF/IF och provar de olika idrotternas framtagna material. 

 

Fortsättning på projektet. Ansökan senast 1 mars. Eva och Sofia ansvarar. I dagsläget har vi 

ingen projektledare från och med april. 

 

Tränarutbildningarna 
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Varit vilande den senaste perioden. 

Lanseringen behöver skjutas fram. Troligen klart juni-juli. Projektledare efter 31 mars saknas 

i dagsläget. 

 

Biljard för äldre 

Filmen spelas preliminärt in under vecka 10. Inspirationsfilm för att locka fler äldre till 

biljarden.  

 

Fortsatt projektstöd kan sökas. Förslagsvis för att ta fram anpassade tränings- och 

tävlingsformer, med mera. Sista ansökan 1 mars. Sofia ansvarar för ansökan. 

 

Streamingplattform - biljard.tv 

Uppstartsmöte 7 februari 

Representation från alla tre grenar i arbetsgruppen 

Första testsändning preliminärt i mars 

Koncept för abonnemang och grafik tas fram parallellt med plattformen. 

 

Arbetsgrupp: Eva, Andy, Dmitriy Belevich, Christer Fahlström, Robert Haag, Christian 

Sparrenlöv Fischer, Bengt Engfeldt, Alexander Grönlund 

 

Digital marknadsföring – studenter 

10 veckor som resulterar i en slutrapport med förslag och rekommendationer, samt 

presentation 18 mars. 

Hittills mest fokuserat på hemsidan, många idéer och tankar om design och struktur. 

Avstämning varje vecka med Eva. 

 

Ny hemsida 

Anna-Karin informerade om sitt arbete, möten med RF, osv. samt presenterade ett förslag 

från Consid. 

Consid tar fram en mall att utgå från med kalender, nyheter, osv. Utifrån önskemål från flera 

förbund.  Kostnad: 25 000 kr 

Licens från Sitevision år 2022: 6 000 kr, därefter 27 000 kr/år. 

I licensen ingår alla Sitevisions moduler.  Vi får skapa obegränsat med sidor. Drift och 

support ingår. 

 

Via avtalet finns även möjlighet att erbjuda våra föreningar en hemsida.  

 

Beslut: Att teckna avtal med Consid och därigenom få vår nya hemsida hos SiteVision. 

Anna-Karin får i uppdrag att meddela Consid. 

 

 

§7. Öppna diskussioner kring styrelsearbete och organisation 

Utvärdering av styrelsearbetet 

Önskemål om bättre strukturer och överlämningar. Mallar med de olika arbetsuppgifterna 

Öppna diskussioner om arbetet i styrelsen och de olika rollerna. 

 

Diskussion om att vi fortsatt behöver arbeta och tänka utveckling. Förbundet och 

verksamheten är fortsatt i stort behov av det. Naturligt att vi befinner oss i den här 

situationen. Vi får inte ge upp, behöver fortsätta på den inslagna vägen. 
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Vi behöver hitta en balans mellan tävlingsverksamheten och administrationen. För att kunna 

lägga grunden för en framtida biljardsport behöver vi tänka utanför boxen.  

 

Diskussion om Elitutskottet och dess sammansättning. Tar nya tag efter förbundsstämman. 

 

Diskussion om hur vi når ut till föreningarna. Idag kommunicerar vi via hemsidan, Facebook, 

nyhetsbrev samt mejlutskick.  

 

--- 

Avslut lördag – Start söndag 

--- 

 

 

§8. Förbundsstämman 

Digital stämma via Easymeet 2 april 

Gärna närvaro av styrelsen på plats på IH. 

Årsmöteshandlingarna ska vara publicerade senast den 11 mars. 

Mötesordförande tillfrågad men inte klar. 

 

Propositioner 

Stadgerevidering: Ändring av två paragrafer, 1 kap 15 § Styrelsens sammansättning och 3 kap 

26 § Förbundsstyrelsens åligganden, utifrån beslut på RF-stämman. 

Beslut: att godkänna förslaget på stadgerevidering. 

 

Motioner 

En motion har inkommit från Stockholms BS om bidrag för ungdomsverksamhet. Diskussion 

kring svar på motionen. Förslag presenteras innan nästa styrelsemöte. 

Det motionen tar upp är egentligen inte ett årsmötesbeslut eftersom det avser detaljer i 

budgeten. Budgeten är framtagen som en ram för respektive verksamhetsområde. Sedan 

planeras aktiviteterna i detalj utifrån verksamhetsinriktningen och verksamhetsplanen.   

 

Verksamhetsberättelsen 

Några mindre kompletteringar återstår. 

 

Bokslut 

I princip klart. Genomgång av dispositionerna av verksamhetsstöd och projektstöd. 

Eva kollar alternativ för digital signering av årsbokslutet. 

 

Verksamhetsinriktningen 

Fastställdes på senaste mötet. 

 

Valberedning 

Vi har inte fått någon information från valberedningen. 

 

§9. Biljardgalan 

Vinnare i respektive kategori utsågs. 

Kommittéerna gavs i uppgift att till nästa möte ta fram Årets carra, poolare och snook. 

 

Ingen planering av hur galan ska genomföras har ännu diskuterats.  
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§10. Ekonomi 

Budgetgenomgång 

Inte troligt att vi får besked om stöden innan den 11 mars. Behöver informera medlemmarna 

om det osäkra läget eftersom vi inte känner till förutsättningar med stöden.  

 

Diskussion om prispengar på SM. 

 

Just nu kraftigt minusresultat i budget för både 2022 och 2023. 

 

Stöden från RF är öronmärkta för viss typ av verksamhet. Vi behöver hitta andra 

finansieringsformer för tävlingsverksamheten. 

 

Kommittéerna behöver gå igenom sina budgetar igen och se vad de kan skära ner på. Ska 

vara inskickat senast den 1 mars. 

 

Till nästa möte tas budget för två till tre scenarier fram. 

 

Diskussion om personal. Organisationsstödet är avsett att användas till att finansiera 

personal och kansli.  

Vår målsättning är att växa; antal medlemmar, antal föreningar, barn- och 

ungdomsverksamhet. Det ger i så fall högre bidrag från RF från 2024. Därmed kan 2023 vara 

ett år som ses som en investering för framtiden och kan visa ett minusresultat. 

 

§11. Övriga frågor 

Antidoping 

Genomgång av den plan för antidoping som David tagit fram. 

Kommittéerna behöver bli bättre på att rapportera till Antidoping när landslagen är samlade. 

 

§12. Nästa möte 

Nästa möte den 7 mars. 

 

§13. Mötets avslutade 

Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

Stockholm 2022-02-06 

 

 

 

 

Eva Viding Bussell, ordförande   

 

 

 

 

 

Andy Nettleton, justerare 

 

 

 

 


