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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, telefonmöte 

Den 7 mars 2022 

 
 

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

Ann-Sofie Löfgren, Andy Nettleton, 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 

Uppföljning av förra mötets beslut. 

 

 

§5. Aktuellt från RF 

Nya riktlinjer barn- och ungdomsverksamhet 

Nya riktlinjer lanseras den 10 mars. De omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp 

till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.  

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer  

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande  

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling  

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande  

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid 

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden gällande vilka insatser 

de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka 

rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver 

innehålla. I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och 

regelverk. 

 

Årets barn- och ungdomskonferens på Bosön kommer i stor utsträckning att handla om de 

nya riktlinjerna. Sofia är anmäld. 

 

Ekonomiskt stöd 2022-23 

Skiljenämndens besked: RF-stämmans beslut om att återinföra 10-procentigt tak avseende 

stöd till SF strider inte mot lag. 

RS fattar beslut om stöd den 17 mars. 

 

Ukraina 

Ryska och belarusiska spelare har uteslutits/dragit sig ur EM i pool och snooker. WCBS följer 

IOC:s rekommendationer. 
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§ 6. Styrelsefrågor/Beslut 

Eva meddelade att hon har fått en plats i CEB:s styrelse från april som ansvarig för ungdoms- 

och damverksamheten. Det är ett fyllnadsval till nästa årsmöte nästa år.  

 

Beslut: att adjungera in Tony Björkenius från PK till förbundsstyrelsen efter 

förbundsstämman. 

 

De reviderade tävlingsbestämmelserna för carambole och pool fattas per capsulam. 

 

Beslut: Att anlita Consid för att ta fram en grafisk profil i enlighet med offert. 

 

Beslut: att inleda samarbete med Sparks Generation. Finansieras med återstartsstödet och 

verksamhetsstöd. 

Förarbete med undersökningar och inspelning av film sker under våren. Start av kampanjen i 

höst. 

 

Eva lämnade mötet 

 

Förslag anställning projektledare april-december 

Diskussion kring behovet att ta in en projektledare för att färdigställa tränarutbildningarna, 

arbeta med streamingsatsningen och kommunikationssatsningen samt aktivera sidan 

spelabiljard.nu och driva det nya projekt vi ansökt om inom rörelsesatsning i skolan. 

Därutöver finns fler projekt som behöver en projektledare. 

Beslut: att anställa en projektledare med tillträde snarast möjligt med anställning året ut.  

Sven och Andy ansvarar för rekryteringen och publicerar en platsannons under den här 

veckan. 

 

Beslut: att arvodera nuvarande projektledare även under april i enlighet med nuvarande 

upplägg. 

 

Eva återanslöt till mötet.  

 

Jessica är tillbaka från föräldraledigheten och arbetar 1 mars-31 maj på 25% för att 

färdigställa projektet Kön har inget kön. En del i det återstående arbetet är en 

utbildningsinsats/workshop för förbundsstyrelsen. Efter stämman har vi därmed en 

styrelsehelg i Stockholm den 21-22 maj. 

 

§7. Budgetförslag 

Revidering av budget har skett sedan förra mötet. Respektive grenkommitté har dragit ner på 

sina kostnader. Kostnader för den internationella verksamheten är dock fortsatt hög. 

De olika budgetförslagen diskuterades. 

Vi har antagit en strategi som främjar utveckling och tillväxt. Tanken är att 2023 ska vara ett 

tillväxtår, för att få mer stöd 2024. Styrelsen anser därmed att en budget med minusresultat 

kan läggas för 2023. Styrelsen kommer att titta på intäktssidan under 2022-2023 för att hitta 

andra finansieringsformer till tävlingsverksamheten. 

Beslut: att välja det budgetförslag som innebär fortsatt utvecklingsarbete med anställd 

personal på minst 75% och med en arbetsplats för personalen. 

När vi fått det slutgiltiga beskedet från RF kommer en justering av budgeten att ske. 

 

§8. Inför stämman 

Styrelsen bestämmer om de vill delta på plats på IH eller hemifrån. 
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Mötessekreterare har ännu inte hittats. 

Årsredovisningen klar under veckan och kommer att signeras digitalt. 

Revisorn kommer att vara med på stämman. Vi har valt att behålla Ranby Moore som 

revisionsfirma. 

Genomgång av föredragningslistan och fördelning av uppgifter. 

 

§9. Rapporter kommittéer och utskott 

Framtidens Biljardförening 

Uppstartsmöten och planering med distrikten har genomförts. Ett flertal föreningsbesök 

inplanerade. 

Biljard för äldre 

Filmning kommer att ske under veckan. 

Ny projektansökan inskickad för framtagande av anpassade tränings- och tävlingsformer 

samt för pilotprojekt. 

Spelabiljard.nu 

Hemsidan snart klart. Deltagande på nätverksträff i Skåne den 18 mars, i Jönköping i slutet 

av mars, på Bosön i april samt i Stockholm i april. 

Ny projektansökan inskickad. 

Streaming 

Projektplanering och budget framtagen. En första demo av plattformen som arbetsgruppen 

nu lämnar feedback på. Enkäter skickas ut inom kort till föreningar och spelare.  

Kommunikation 

Möten med studenterna varje vecka. De har slutredovisning den 18 mars. 

Kön har inget kön 

Jessica tillbaka från föräldraledighet och arbetar med projektet i tre månader. 

 

§10. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§11. Nästa möte  

Nästa möte blir förbundsstämman den 2 april. 

 

§ 12. Mötets avslutade 

Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

Stockholm 2022-03-07 

 

 

 

 

Eva Viding Bussell, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  

 

 

 

 

 

Sven Junghagen, justerare 


