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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, telefonmöte 

Den 7 juni 2022 

 
 

Närvarande: Andy Nettleton, Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, Ann-Sofie Löfgren, 

Tobias Andersson, Sofia Asp (adjungerad), Tony Björkenius (adjungerad) 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Andy hälsade alla välkomna.  

 

§2. Val av justerare 

Till justerare valdes Tobias Andersson. 

 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 

Föregående mötes protokoll ännu inte justerat. 

 

Per capsulam beslut: 

7 juni: Beslut i bestraffningsärende 2022-01 och 2022-02. 

 

 

§5. Aktuellt från RF  

Återstartsstöd omgång 3 

Uppdaterad mall har kommit. Ska vara inskickad senast den 26 juni.  

 

Anläggning 

RF har presenterat en sammanställning av en föreningsenkät gällande anläggningar. 

Rapporten är en del i det påverkansarbete som RF driver mot stat och kommun. 

 

Aktiv i idrott 

Sofia rapporterade från den workshop hon deltagit i. 

 

§ 6. Ekonomi 

Bokföringen görs tillsvidare fortsatt i Speedledger eftersom Ann-Sofie fortfarande inte får 

teckna avtal hos Swedbank för att kunna flytta över till Visma. 

 

Underlag för styrelsearvodet kommer inom kort. Utgår från den mall som är framtagen sedan 

tidigare. 

 

§7. Styrelsefrågor  

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

 

Biljardgalan 

Utdelning av priser påbörjad. 

 

Digital ordförandeträff 
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En digital ordförandeträff genomfördes den 31 maj. 10 föreningar deltog. Sparks Generation 

var med och presenterade sig och de intervjuer de genomfört. 

 

Ny medlemsförening 

Beslut: Att godkänna Östercenter Biljard Club som ny medlemsförening. 

Vi har därmed 56 medlemsföreningar. En förening har dock aviserat att de ska lägga ner. 

 

 

§8. Aktuellt från kommittéerna  

På styrelsehelgen beslutades om ett gemensamt möte för kommittéerna i Stockholm i höst. 

Ordförande i grenkommittéerna ansvariga för att besluta om ett datum så snart som möjligt. 

 

Carambole 

Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. 

 

Pool 

Rapport inför SM. Först Ungdoms-SM i Stockholm nu i helgen och sedan stora SM i Kville 

nästa vecka. 

 

Snooker 

Säsongen är klar, förutom Dam-SM. Start igen med nya säsongen i augusti/september. EM i 

Albanien i nästa vecka.   

 

 

§9. Aktuellt från utskotten 

Anläggning 

Ännu inte fått besked från RF om vår projektansökan. 

 

Barn & ungdom 

Sparks Generation presenterade sig själva och delar av de intervjuer de gjort med 

biljardspelande ungdomar under ordförandeträffen. De är även med på morgondagens träff 

för föreningar i projektet #spelabiljard. 

Tidsplanen för samarbetet med Sparks: 

Kartläggning nu under våren/försommaren.  

I augusti/september spelar de in filmer/tar fram material att använda i sociala medier 

I oktober/november kör vi igång med kampanjen och deltagande föreningar erbjuder prova-

på tillfällen. 

 

Elitutveckling 

Vi behöver hitta någon som kan driva utskottet och vara sammankallande. Beslutade att vi 

ska lägga ut en efterlysning. Förslag på några namn lyftes. Ann-Sofie och Tony kollar.  

 

Kommunikation 

Domäner 

Vi behåller domänerna för biljardonline tillsvidare. 

 

Biljard.TV 

Streaminggruppen arbetar vidare under sommaren tillsammans med kommittéerna och 

tävlingsarrangörer för att kunna göra en officiell lansering kring den 1 september. 

 

Snooker-SM sändes och det fungerade bra. Dock vissa otrevligheter i chatten.  
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Grafisk profil 

Presentation av det justerade förslaget för grafisk profil.   

Beslut: Att anta den framtagna profilen. Våra typsnitt blir Trebuchet MS och Georgia. 

 

Eva får i uppdrag att ta fram en användarmanual och mallar. 

Logga och typsnitt kan börja användas omgående. Likaså grundfärgerna blå, gul, svart, vit 

och grå. För övriga färger samt mönstren påbörjas användandet när användarmanualen är 

klar.  

 

Utbildning 

Tränarutbildningarna  

Fokus just nu är att färdigställa manus och spela in det med skådespelarna innan 

midsommar. En tidsplan tas fram för ungefär hur många timmar vi behöver anlita Jessica för 

att lägga in material på hemsidan. 

 

Utveckling 

Rekrytering 

Under styrelsehelgen beslutade vi att starta en arbetsgrupp för att arbeta med att öka antalet 

föreningar. Sofia ansvarar för att lägga ut en efterlysning av personer som är intresserade av 

att vara med. 

 

 

§10. Aktuellt från projekten 

Framtidens Biljardförening 

Inget nytt att rapportera. 

 

Kön har inget kön 

Projektet med RF-finansiering avslutades den 31 maj. Slutrapport till RF skickas in så snart 

ekonomin är klar. 

I höst behöver vi diskutera vad nästa steg i vårt arbete blir. 

 

Kvinnliga Egon – några har anmält sig till att driva nätverket vidare. 

 

Spelabiljard.nu -skolsamverkan 

Decathlon sätter upp en webbshop där föreningar, skolor och fritidsgårdar kan handla. 

Utöver små biljardbord innehåller shopen kläder. Lansering i början av hösten. 

 

Biljard för äldre 

Inget att rapportera. 

 

Hemsidan 

Anna-Karin och Sofia har gått utbildning i SiteVision. Användarvänligt verktyg. Vi får tillgång 

till vår sida/mallarna inom kort. Därefter påbörjar vi överflyttningen av material. 

Uppstartsmöte när vi har fått mallarna. 
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§11. Antidoping 

Påminnelse om att repetitionsmodulen för Ren vinnare ska genomföras av alla som 

representerar Sverige internationellt. 

Föreläsarpool hos Antidoping klar och får användas gratis. Om landslagen samlas bör en 

föreläsare bokas. 

 

 

§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§13. Nästa möte  

Nästa möte den 15 augusti. 

 

 

§14. Mötets avslutade 

Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Stockholm 2022-06-07 

 

 

 

 

Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  

 

 

 

 

 

Tobias Andersson, justerare 

 

 

 

 

 


