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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte 

Idrottens hus, Stockholm 

Den 21-22 maj 2022 

 
 

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

Sofie Löfgren, Sam Mubarak (lördag), David Pennör, Tobias Andersson, Sofia Asp 

(adjungerad), Tony Björkenius (adjungerad) 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Andy hälsade alla välkomna.  

 

§2. Val av justerare 

Till justerare valdes Sven Junghagen. 

 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 

Föregående protokoll godkändes. 

 

§5. Styrelsens arbete 

Utskotten 

Kort genomgång av våra utskott, vilka som är med i respektive utskott samt vad de ska 

fokusera på i år. 

Elitutvecklingsutskottet – medskick att fundera över en lämplig person att driva utskottet. 

 

Styrelsens arbete 

Genomgång av det framtagna styrdokumentet för styrelsen. 

Mallar för rapporter och beslutsunderlag tas fram. 

 

Beslut: Att fastställa styrdokumentet.  

 

Samtal om vad som fungerat bra och mindre i styrelsens arbete.  

Genomgång av Teams och de två team vi främst använder i styrelsens arbete. 

 

Biljardgalan 

Genomgång av var priserna delas ut samt vem som ansvarar för respektive kategori.  

 

Swedish Billiard eller Billiards Federation 

Kortare diskussion kring om vi ska ändra vårt namn på engelska. 

Beslut: Att vi på engelska heter Swedish Billiards Federation 

 

 

§ 6. Aktuellt från RF  

Andy och Sofia rapporterade kort från SF-dialogen. Innehåll information om arbete inför 

valet, distriktsöversynen, regelverken för stödsystemen samt trygg idrott.   
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För de med högre behörighet och tillgång till person- och organisationsuppgifter i 

IdrottOnline på förbundsnivå ändras inloggningen från lösenord till FrejaID i början av juni. 

 

Sofia gav en kort rapport från digitaliseringsforum. Modulen för avgifter kommer att plockas 

bort inom kort vilket kommer att drabba några av våra föreningar. 

 

Vi har fått inbjudan till att delta i workshop kring Aktiv i idrott. Sofia deltar vid båda 

tillfällena. 

 

Återstartsstöd omgång 3 

Vi har beviljats 510 000 kr i återstartsstöd omgång 3, varav minst 30% (153 000) ska 

användas till föreningsstöd. Omgång 3 får användas 2022-2023. Utbetalning sker när vi har 

lämnat in en godkänd återstartsplan. 

 

Eventuellt kommer vi även att beviljas medel specifikt för paraverksamhet utifrån vår 

förbundsutvecklingsplan. 

 

 

§7. Ekonomi 

Bytet av bokföringsprogram från Speedledger till Visma har krånglat eftersom våra 

kostnadsställen inte har följt med vid importen av tidigare år. Vi byter dock till Visma men 

det innebär att vi för det här året inte får siffror att jämföra med i programmet på 

kostnadsställenivå. Denna jämförelse får göras manuellt. Vi behåller därmed tjänsten hos 

Speedledger för att kunna plocka ut dessa siffror vid behov. 

 

Ann-Sofie lämnade en kort ekonomisk rapport. Inga avvikelser att rapportera. 

 

 

§8. Aktuellt från kommittéerna  

Beslutade att ha ett fysiskt möte för alla tre kommittéer i höst med vissa gemensamma pass. 

Ordförande i respektive kommitté gavs i uppdrag att gemensamt fastställa ett datum så snart 

som möjligt. 

 

Carambole 

Första kvalet till Lag-SM har spelats. 

Yenny var tyvärr tvungen att lämna sent återbud till EM. 

Vi får ställa upp med fyra spelare på individuella EM i juni. 

 

Pool 

Mycket arbete för PK hittills i år med tävlingar varje helg och genomförande av uppskjutna 

SM för 2021. 

Fick respons på sin efterlysning av fler personer till kommittén. Tre personer är med på prov 

just nu.  

 

Snooker 

Spelat SM för U21 och senior. Nästa vecka spelas öppna SM.  

Till EM i Albanien i juni åker eventuellt fyra personer. Kevin och Suleman öppen och lag. 

Andy och Mats senior och lag. Ingen junior pga krock med skolavslutning. George går 

coachutbildningen.  

 

§9. Kommunikation 
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Hemsidan 

Anna-Karin, Sofia och Eva ska gå utbildning i Sitevision. 

 

Grafisk profil 

Diskussioner kring det framtagna förslaget på grafisk profil. 

Typsnitt: Ska vara enkelt att använda och inte behöva laddas ner. 

Färgerna: Vi vill ha klarare färger. Färger som symboliserar biljard genom att använda de 

färger som finns på bollarna. 

Mönster: Samma sak här gällande färgerna. Vi vill känna biljard i mönstret. Samt att ett av 

mönstren ska vara blått och gult. 

Loggan: Diskussion kring de två framtagna förslagen och jämförelse med vår nuvarande 

logga. Byte av logga innebär inte att vi behöver uppdatera allt vårt material, såsom 

landslagskläder, på en gång. Det sker stegvis i takt med att de behöver uppdateras. 

 

Beslut: Styrelsen beslutade att byta ut vår nuvarande logga och valde det mest avskalade 

alternativet med en cirkel och ingen krans.  

 

 

§10. Aktuellt från projekten 

Föreningsprojekt Barn- och ungdom 

Kort rapport från uppstartsträffen den 9 maj. 8 föreningar var med på träffen och 

diskussioner kring hur vi förbättra och utöka ungdomsverksamheten var i full gång. Totalt 11 

föreningar har anmält sig till projektet. Nästa träff den 8 juni. 

 

Biljard för äldre 

Vi tittade på de framtagna filmerna.  

 

Kön har inget kön 

Kvinnliga Egon-träff med 18 deltagare i Stockholm. Bra diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Det finns mycket engagemang i gruppen. Hur driver vi nätverket vidare nu när det RF-

finansierade projektet är slut?  

 

 

§11. Barn och ungdom 

Arbetspass kring RFs Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

Fem delar: 

• Trygghet 

• Delaktighet 

• Glädje 

• Allsidighet 

• Hälsa 
Mycket av det som står i riktlinjerna är insatser som vi har satt upp vår i 

verksamhetsinriktning. 

Beslut kring arbetsordning: 

2022: 

• Arbeta med tävlingsformer, tävlingsbestämmelser och andra regelverk 

• Färdigställa tränarutbildningarna 

• Påbörja arbetet med att ta fram riktlinjer med tillhörande handlingsplaner 

• Informationsinsatser kopplade till trygg idrott 

2023: 

• Färdigställa riktlinjerna 
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• Ta fram kompletterande material till riktlinjerna 

• Öva på att använda handlingsplaner 

• Arbeta med delarna för stöttning och vägledning av föreningar 

• Ta fram plan för att nå barn och unga som inte själva kommer till verksamheten 

• Utbildning: 

• Informera, utbilda och engagera barn och unga i sina rättigheter 

• Erbjud och uppmuntra barn och ungdomar att engagera sig som ledare och ta 

del av tränar-, ledar- och domarutbildningar. 

• Ledare och tränare 

• Ta fram en plan för att rekrytera och utveckla framtidens tränare och ledare 

 

Diskussion barn- och ungdomsverksamhet 

Vi behöver göra riktade insatser för att få fler föreningar att söka LOK-stöd för sina 

aktiviteter. För perioden 2022-2023 är grundstödet för verksamhetsstöd barn och ungdom 

600 000 kr. Medel vi inte får eftersom vi inte har 15 föreningar som söker LOK-stöd. 

 

§12. Återstartsstöd omgång 3 

Vissa justeringar i regelverket inför omgång 3. Har nu en tydligare koppling till Strategi 2025. 

Stödet ska bland annat användas till nya insatser för att bredda mångfalden av ledarskapet 

inom idrotten. Samt underlätta uppstart och ökat deltagande av en jämlik och jämställd 

idrottsverksamhet främst för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. 

Mallen för återstartsplanen uppdateras och ska vara inskickad innan midsommar. 

Beslut:  

• Att fortsätta med samma insatser som vi angett för omgång 1 och 2.  

• Att avsätta medel för barn- och ungdomsverksamhet under 2023 

• Att titta på, ta fram och genomföra olika insatser för att höja kvaliteten på våra 

arrangörer av tävlingar. T ex det goda värdskapet, ta fram en tävlingsledarutbildning. 

Sofia ansvarar för att uppdatera vår återstartsplan och skicka in den till RF. 

 

 

§13. Anpassade tävlingsformer 

Arbetspass kring anpassade tävlingsformer för barn & ungdomar, vuxna motionärer samt 

äldre. 

 

Barn och ungdom 

Vi saknar idag reglering kring tävlingsverksamhet för barn respektive ungdomar. 

Beslutade att vi under 2022 ska ta fram 

• Tävlingsbestämmelser för lokala och regionala tävlingar för barn 

• Tävlingsbestämmelser för lokala, regionala och nationella ungdomstävlingar 

• Riktlinjer för när ungdomar deltar på ordinarie tävlingar 

 

Föreningar som ingår i barn- och ungdomsprojektet delaktiga i arbetet. 

Gå ut med en förfrågan om att ingå i en arbetsgrupp. 

 

 

Vuxna motionärer 

Ett av målen med verksamhetsstöd vuxen: SF genomför strukturella åtgärder kring tävlings- 

och träningsverksamheten för att behålla och attrahera fler vuxna och äldre motionärer att 

idrotta i förening. 
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Vi fick medel utifrån vad vi skrivit i vår förbundsutvecklingsplan där vi bland annat har 

effektmålet: 

• Vi erbjuder tävlingsformer på alla nivåer som bidrar till att utövarna hittar till vår 

idrott och väljer att stanna kvar hela livet. 

Vi påbörjar arbetet med diskussioner under den gemensamma helgen för grenkommittéerna 

i höst. 

Biljard för äldre 

Vi har beviljats projektstöd för att ta fram anpassade tränings- och tävlingsformer för 

målgruppen äldre. Vi ska bland annat 

• Ta fram regelverk för att arrangera regionalt seriespel 

• Ta fram tävlingsformer för att arrangera regionala tävlingar 

• Undersöka möjligheterna för att arrangera SM för 65+ 

• Under 2023 pilotprojekt arrangera seriespel samt regionala tävlingar 

 

Arbetet påbörjas inom kort. Projektledare ska tillfrågas. 

 

 

Slut lördag – Start söndag 

 

 

Kön har inget kön 

Söndagen inleddes med att Ulrika och Anders från Svenska Judoförbundet berättade om 

deras jämställdhetsarbete och deras motorprojekt.  

 

Därefter hade Jessica en genomgång av vad som skett inom projektet sedan 2020. En 

slutrapport av projektet laddas upp till styrelsen inom kort. 

 

Därefter diskuterade styrelsen i grupper utifrån en jämlikhetsanalys vad vi gör idag och vad 

vi ska göra framöver. 

 

 

§14. Engagemang och tillväxt 

Engagemang 

Diskussioner kring hur vi kan få fler att engagera sig i förening och på förbundsnivå. Samt 

diskussioner kring hur vi får fler att delta på förbundets aktiviteter såsom 

föreningskonferensen. 

Viktigt signalvärde att inte lägga några tävlingar på helger med förbundsstämma och 

föreningskonferens.  

Vi behöver arbeta för att höja föreningens värde. En del i det är att alltid skriva ut vilken 

förening spelare som vinner t ex SM representerar. 

 

Preliminärt datum för föreningskonferensen 2023: 25-26 mars 

 

 

Tillväxt/Rekrytering 

Diskussioner kring hur vi fortsätter arbetet med att öka antalet föreningar. 

Vi tillsätter en arbetsgrupp med representanter från olika delar av Sverige som vill ringa 

runt/åka runt och inspirera till att starta föreningar. Sofia och Tobias ingår i gruppen.  
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Till nästa möte, fundera över personer som vi kan tillfråga. 

 

Pensionärsföreningar: En del i projektet Biljard för äldre är att vi skapar en verksamhet för 

målgruppen vilket kan leda till att fler föreningar vill vara medlemmar i SBF. 

 

Studentidrottsföreningar: Andy och Sofia tar kontakt med Sveriges Akademiska 

Idrottsförbund för mer information. 

 

 

§15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 16. Nästa möte  

Vi flyttade nästa möte från den 13 juni till den 7 juni. 

 

 

§ 17. Mötets avslutade 

Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Stockholm 2022-05-22 

 

 

 

 

Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  

 

 

 

 

 

Sven Junghagen, justerare 

 

 

 

 

 


