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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, telefonmöte 

Den 2 maj 2022 

 
 

Närvarande: Andy Nettleton, Anna-Karin Bedeus, Sven Junghagen, Malin Lindström, Sam 

Mubarak, David Pennör, Tobias Andersson, Bojan Krstic, Sofia Asp (adjungerad) 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Andy hälsade alla välkomna.  

Kort presentationsrunda. 

 

§2. Val av justerare 

Till justerare valdes Sam Mubarak. 

 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 

Alla protokoll finns uppladdade i Teams under SF Biljard Styrelsen. 

Finns en besluts- och åtgärdslista uppladdad i Teams under SF Biljard Styrelsemöte -> 

Allmänt under filer. 

 

Per capsulam beslut: 

28 mars: Reviderad budget inför stämman 

31 mars: Anställning av Eva Viding Bussell som projektledare under 2022 med ansvar för 

tränarutbildningarna, spelabiljard.nu, streaming, kommunikation, med mera. 

 

Förbundsstämman 

Genomfördes snabbt och smidigt. Tyvärr låg närvaro. Hur kan vi arbeta för att fler ska delta? 

Protokollet underskrivet och finns uppladdat på hemsidan. 

Årsmöteshandlingar och protokoll inskickade till RF. 

Stadgarna uppdaterade och uppladdade på hemsidan. Godkända av RF. 

 

§5. Aktuellt från RF  

Andy och Sofia deltar på SF-dialog nästa vecka. 

 

Uppföljning av stöd 2022-2023 

Ser i stort ut som tidigare med tillägget att även organisationsstödet nu ska redovisas mer på 

detaljnivå. Gäller framför allt den delen som består av medel från ”takbeloppet”. 

 

Anläggning 

Regeringen har fattat beslut om att upprätta en kunskapsplattform för anläggningar för 

idrott och fritid. Centrum för idrottsforskning får i uppdrag att driva plattformen. 

 

RF vill att Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommuner. I en enkät som RF gjort 

har fem partier ställt sig positiva till detta. 

 

Idrottspolitisk offensiv 



 
 

Svenska Biljardförbundet, protokoll 2 maj 2022   2 (6) 
 

Har startat. Består av tre huvudområden: Fortsatt stöd för återstart efter corona, behovet av 

anläggningar samt att visa hur idrotten bidrar till folkhälsan. 

Var en partiutfrågning på Idrottens hus förra veckan. Sofia närvarade. 

 

Distriktsöversynen 

Förra veckan gavs en delrapport av distriktsöversynen. Kartläggningen är klar. Nu pågår 

analysarbete. En rapport kommer att vara klar till RIF i november. 

 

Återstartsstöd omgång 3 och 4 

RS fattade i förra veckan beslut om inriktningen på stöden för omgång 3 och 4. Blir ett ökat 

fokus på Strategi 2025 och utvecklingsresorna kring ett stärkt ledarskap, inkludering samt 

den moderna föreningen. Likt tidigare behöver vi uppdatera vår återstartsplan för att få våra 

medel. Dessa medel får användas även under år 2023. 

Beslut om fördelning av stöden för omgång 3 fattas den 12 maj. Omgång 4 kommer i höst. 

 

Rapport från Barn- och ungdomskonferensen 

Sofia och Jessica deltog. Fokus var de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsverksamhet 

med olika forskare för varje fokusområde. Var en bra konferens. Vi behöver göra ett större 

arbete utifrån de nya riktlinjerna.  

 

 

§ 6. Ekonomi 

Ekonomiskt stöd 

Den 21 mars fick vi besked om stöden för 2022-23 

Organisationsstöd: 1 350 000, varav 100 000 kr från takbeloppet 

Verksamhetsstöd vuxen: 370 000, (förra perioden 140 000, att vi fick mycket mer stöd 

beror till stor del på vår förbundsutvecklingsplan) 

Sedan tidigare har vi fått besked om: 

Verksamhetsstöd elit: 180 000 kr 

Projekt forts förening: 78 000 kr 

 

 

§7. Styrelsefrågor  

En fil med kontaktuppgifter finns i Teams. Alla uppmanas att fylla i denna. 

På styrelsehelgen har vi en kortare genomgång av de olika kanalerna i Teams och hur vi 

arbetar. 

 

SOK 

Biljard blev erkänd av IOK år 1998. SBF har dock inte ansökt om att bli medlemmar i SOK. Vi 

skickade in en ansökan till årets årsmöte. I tisdags, den 26 april, blev vi invalda som 

medlemmar i SOK i form av Recognised Specialförbund (RSF). Det innebär att vi har 

yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt på SOKs årsmöte. Sofia närvarade på årsmötet. 

 

Idrottens hus 

Kontrakt påskrivet i enlighet med tidigare beslut 

 

 

Digital ordförandeträff 

Den 31 maj anordnar vi en digital ordförandeträff för att informera om vad som är aktuellt. 

Det blir den tredje digitala ordförandeträffen. Enligt tidigare beslut ska vi anordna två träffar 

per år. 
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Biljardgalan 

Vinnare utsågs i kategorierna Årets Carramell, Poolare och Snook.  

 

Beslut: att priserna tillsammans med diplom med motivering delas ut under det mest 

lämpliga tillfället för respektive vinnare. 

Ansvarig för att beställa priser, färdigställa motiveringar samt koordinera utdelning: Andy 

och Sofia 

 

Styrelsehelgen 

Start kl 10.00 på lördagen, slut senast kl 15.00 på söndagen. 

Material kommer inom kort att finnas uppladdat i Teams. Viktigt att komma påläst. Det 

gäller Riktlinjer Barn- och ungdomsverksamhet, Styrdokument för styrelsens arbete samt 

Anpassade tävlingsformer för barn, ungdomar, vuxna motionärer samt äldre. 

Fundera över hur vi får fler att engagera sig. 

Kön har inget kön avslutas under styrelsehelgen med en föreläsning samt en workshop. 

 

 

 

§8. Aktuellt från kommittéerna  

Andy rapporterade från senaste NBC-mötet. Diskuterade alla NM. Carambole spelas i 

Helsingborg, pool spelas i Norge, snooker på Island. 

 

Domare – vad har vi för behov framöver? Diskussion kring tävlingsfunktionärer på 

styrelsehelgen. 

 

Carambole 

Individuella SM genomfört. Fantastiskt fint arrangemang av Stockholms BS och 

Biljardpalatset. Biljardpalatset ska göra om så att en våning blir för carambole. Kommer ge 

fina förutsättningar framöver. 

Hoppas på att få med fyra spelare till EM. Micke och Tobbe har egna platser pga 

världsrankingen. Förhoppningsvis får vi två platser till och skickar David och Nalle. 

 

Pool 

Eva Viding Bussell, Lennart Efraimsson, Daniel Silvennoinen, Patrik Enbom och Gabriel 

Azar har lämnat PK.  

PK har lagt ut en efterlysning för att hitta fler som vill engagera sig i kommittén. 

 

Medskick till PK angående Interpool Open nästa år. PK behöver tydliggöra vissa saker 

gentemot arrangören.  

 

Snooker 

SM-månad i maj med SM i samtliga klasser. 

Fyra spelare anmälda till EM i Albanien i juni i öppen och senior. Juniorerna kan inte vara 

med pga mästerskapet flyttades från mars till juni. 

 

§9. Aktuellt från utskotten 

Barn & ungdom 

Ungdoms-SM i Stockholm den 11-12 juni. Bra anmälningsläge. Spelas i tre klasser. 
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Föreningsprojektet #spelabiljard har uppstartsträff den 9 maj. En kanal för nätverk har 

skapats. Sex föreningar har anmält sig till att vara med i projektet och ytterligare några har 

visat intresse. 

 

Sparks Generation 

Inleder med kartläggning nu i början av maj. Intervjuer med ungdomar som spelar biljard 

samt frågor till ungdomar som inte spelar biljard.  

Inspelning av material till kampanjen sker i början av sommar. Kampanjen inleds i höst.  

 

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet 

Diskuteras under styrelsehelgen.  

 

Elitutveckling 

Inget att rapportera. Hur ska vi bemanna utskottet framöver? 

Viktigt att vi kommer igång med arbetet. 

 

Kommunikation 

Biljard.TV 

Plattformen är nu helt klart och invigdes genom att SBF provsände pooltävlingen Interpool 

Open. En del teknikstrul men positiv respons från tittarna. Paket för hela helgen samt 

dagspass såldes.  

Fokus i maj är att ta fram en rimlig lägstanivå för utrustning, ha en dialog med föreningar 

och hallar för att sätta en sändningskalender för resten av året samt ta fram en 

abonnemangsmodell. 

 

Grafisk profil 

Arbete pågår med den nya grafiska profilen. Eva, Andy och Anna-Karin har haft möte med 

Consid. De tar fram ett förslag på dels en uppfräschning av loggan, dels ett förslag på ny 

logga. De tar även fram kompletteringsfärger till de vi redan har, förslag på typsnitt samt hur 

de kan se ut i olika sammanhang. Presentation planerad till 17 maj. 

 

Sociala medier 

Vem ska vara ansvarig för vår FB-sida? Diskussion på styrelsehelgen. 

 

Utbildning 

Tränarutbildningarna  

Ny tidsplan framtagen där målet är att grundutbildningen ska vara testad och klar för 

lansering den 31 augusti. Under maj fokus på att skriva klart och bearbeta de lektioner som 

saknas samt att planera för att filma kompletterande material i juni. 

 

Utveckling 

Rekrytering 

Vi behöver starta igång arbetet med rekrytering igen. Både fler föreningar och fler 

medlemmar. Hur ska vi lägga upp arbetet? Skapa en arbetsgrupp?  

 

 

§10. Aktuellt från projekten 

Besked om beviljade projekt för 2022-2023: 

Skolsamverkan, fortsättning på spelabiljard.nu: 289 000 kr 

Biljard för äldre, förbundsarbete: 200 000 kr 

Biljard för äldre, pilotprojekt: 200 000 kr 
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Framtidens Biljardförening 

Ett antal föreningsbesök genomförda under mars och ytterligare besök nu under maj. 

Positiv respons. Föreningarnas RF SISU konsulent har deltagit på de flesta av besöken. 

Besökt Västerås BS/Västerås BK, BK Flamingo, Bjärnums BK, BK Borgen och Norrtälje BK. 

Föreningsträff i Malmö där Malmö CSK och BK Paradis deltog. Föreningsträff i Stockholm 

där Kungsholmens BK och Stockholms BS deltog. 

Föreningsträff i Göteborg på torsdag. Besök hos Borlänge BK och Old Fellows inbokade. 

 

Kön har inget kön 

Kvinnliga Egon – träff i Stockholm den 20 maj. Hittills 20 anmälda. 

Föreläsning och workshop på styrelsehelgen. 

 

Spelabiljard.nu -skolsamverkan 

Eva har deltagit på tre nätverksträffar för pedagoger i Malmö, Jönköping och Stockholm 

samt en träff i Stockholm för distriktens ansvariga. Alla mycket lyckade med stort intresse för 

biljard både från distrikten och skolorna. Många skolor vill gärna få besök från 

biljardföreningar. 

Fortsättningen av projektet som beviljats innefattar bland annat utveckling av hemsidan 

spelabiljard.nu, speakerröst till filmklipp, fler övningar, material till mattelektioner. Samt ta 

fram ett fysiskt startpaket med ett litet biljardbord. Tittar på samarbete med Decathlon. 

 

Biljard för äldre 

Filmerna är klara. Endast textning återstår. Planering kring hur dessa ska lanseras och 

användas. Återrapport klar och godkänd av RF. 

Två nya projekt beviljade. Planering och uppstart inom kort. Sofia har deltagit på en 

uppstartsträff med RF för alla SF som beviljats projektmedel. 

Förbundsprojektet: Ta fram anpassade tränings- och tävlingsformer samt en lathund för 

uppstart av verksamhet för förening. 

Pilotprojekt under 2023:  

Uppstart av verksamhet i 3-5 föreningar  

Genomförande av regionala tävlingar samt seriespel 

 

§11. Antidoping 

I enlighet med beslutad plan ska det vara skyltning på samtliga SM samt gärna på ett antal 

elittävlingar. Kommittéerna har fått information om detta. Material beställs genom David. 

Samtliga spelare som representerar Sverige internationellt ska genomföra Ren vinnare. Alla 

behöver repetera modulen en gång om året. 

Antidoping Sverige har tagit fram nya utbildningsfilmer. 12 stycken filmade föreläsningar. 

Vid landslagssamlingar/läger kan det vara önskvärt att titta på någon/några av dessa filmer. 

Kom ihåg att landslagssamlingar ska rapporteras till Antidoping Sverige. 

 

 

§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§13. Nästa möte  

Nästa möte den 21-22 maj. 

Förslag datum för resterande möten i år: 

13 juni, 15 augusti,12 september, 10 oktober, 19-20 november (fysiskt möte i Stockholm), 12 

december. 
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Förslag att flytta de fysiska styrelsehelgerna till maj respektive november istället för januari 

respektive september med anledning av att vi bytt till kalenderår. 

 

 

§14. Mötets avslutade 

Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Stockholm 2022-05-02 

 

 

 

 

Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  

 

 

 

 

 

Sam Mubarak, justerare 

 

 

 

 

 


