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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, telefonmöte 

Den 15 augusti 2022 
 

 
Närvarande: Andy Nettleton, Anna-Karin Bedeus, Ann-Sofie Löfgren, Malin Lindström, 
Sven Junghagen, Tobias Andersson, Sofia Asp (adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Andy hälsade alla välkomna.  
 
§2. Val av justerare 
Till justerare valdes Anna-Karin Bedeus. 
 
§3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter att Malmö Open lades till under Övriga frågor. 
 
§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 
Föregående mötes protokoll den 21-22 maj och den 7 juni godkändes. 
 
Per capsulam beslut: 
28 juni: Att utse Mats Frösemo till projektledare för Biljard för äldre perioden 1 juli-31 
december. 
 
 
§5. Aktuellt från RF  
Översyn av LOK-stödet 
RF har i enlighet med ett RIM-beslut påbörjat en översyn av regelverket för LOK-stödet. Ett 
förslag är utskickat där vi har möjlighet att lämna kommentarer senast den 28 augusti. Vi 
tycker överlag att förslagen är bra. Vi stöttar förslaget om gemensam samling och avslutning 
som öppnar upp för spontanidrott. Vi gör även medskicket att vi anser att 25 år fortsatt ska 
vara den övre åldersgränsen. 
Sofia ansvarar för att svara på enkäten. 

 
Årlig statistik till RF 
Inskickad senast den 1 september. 
SF-statistiken är klar och inskickad. 
Landslagsstatistik: SK har skickat in sin. CK och PK meddelade att de är på gång.   
 
Återstartsstöd omgång 3 
Planen inskickad och godkänd. 
Sofia rapporterade kort från Återstartsstödskonferensen hon var på i mitten av juni. Många 
gruppsamtal. Diskussioner kring vad vi lärt av oss av corona och ska fortsätta med samt fokus 
på återstartsstödet omgång 3 och 4. Stödet har nu en tydligare koppling till strategin samt 
vissa förtydliganden från Regeringen. Det är stort fokus på ledarskap, ökad mångfald och att 
sänka trösklarna för deltagande.  
Vi ska driva ett gemensamt ledarskapsprojekt med Svenska Bangolfförbundet och Svenska 
Bouleförbundet med start nu under hösten. Inleds med kartläggning av nuläget. Sofia 
ansvarar för projektet. Fundera kring vad vi bör kartlägga och återkoppla till Sofia. 
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Stöd till paraidrott genom extra återstartsstöd 
Vi har beviljats 300 000 kr för 2022-2023 för att arbeta med paraverksamhet. Vi får 
pengarna utbetalade när vi har inkommit med en plan och budget för vad vi ska göra. Det vi 
fått pengar för är att genomföra det som står i vår förbundsutvecklingsplan, dvs att göra en 
kartläggning kring hur paraverksamhet är uppbyggd i andra länder, t ex Storbritannien, samt 
ta hjälp av Parasportförbundet för att ta fram ett regelverk för tävlingar och licenser. 
Återkommer på nästa möte med mer information. 
 
RF har kallat till en paraträff den 14 september. Sofia deltar. 
  
Projektstöd anläggning 
Vi har beviljats projektstöd för ett anläggningsprojekt 2022-2023. Projektet hade ett krav på 
medfinansiering på minst 25 %. Total budget 190 000 kr, varav 142 500 kr är projektstöd och 
47 500 kr är egna medel.  
Vi ska  

• Kartlägga samtliga hallar där våra föreningar bedriver verksamhet idag 

• Kartlägga hallar och bord som idag inte är kopplade till någon förening 

• Ta fram en anläggningsguide 

• Ta fram ett informationsmaterial kring biljardens behov av anläggningar som kan 
användas i påverkansarbete gentemot t ex kommuner. 

Återkommer på nästa möte med mer information. 
 
§ 6. Ekonomi 
Genomgång av resultatrapporten. Anfi ska göra en delårsrapport som även skickas till 
revisorn. 
 
Delrapportering av återstartsstöd omg 1-2 ska vara inne senast den 1 september.  
Delrapportering extra elitstöd ska vara inne senast den 1 september.  
Slutrapport Kön har inget kön ska göras snarast. Den skriftliga rapporten är klar. Återstår 
ekonomisk rapport. 
 
§7. Styrelsefrågor  
Styrelsearvode 
Beslut: Att fastställa arvodet i enlighet med bilaga 1. 
Underlaget skickas till RF ekonomi för utbetalning snarast. 
 
Biljardgalan 
Tre priser återstår att dela ut. 
 
Bestraffningsärenden 
Ärendena avslutade. Fakturor för böter ännu inte utskickade. 
Rapport från Sven om arbetet med rutiner kring handläggning, osv. Förslag presenteras 
senare i höst.  
 
Fil med kontaktuppgifter  
Andy kontaktar de som ännu inte fyllt i filen.  
 
§8. Aktuellt från kommittéerna  
Gemensamt möte för kommittéerna i Stockholm i höst. Inget datum klart. 
 
NBC-möte på Island i samband med NM i snooker. Andy deltar. 
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Carambole 
Peter Åkesson har lämnat CK. 
Arbetar med riktlinjer för tävlingsarrangörer samt en ordentlig översyn av 
tävlingsbestämmelserna. 
Tävlingssäsongen drar igång nu i helgen. 
 
Internationellt: Fyra spelare deltog på individuella EM. Micke kom 11a och Tobbe 23a. Tobbe 
har även deltagit på World Games. Tyvärr utan framskjuten placering. 
NM 9-11 september i Helsingborg. Totalt 24 spelare, vi har 8 platser. 
 
Pool 
Junior-EM i juli. Fina prestationer av Linnea och Walter trots strul med försvunnet bagage 
och därmed spel med lånade köer. Blev två kvartsfinaler samt brons till Linnea.  
My har fått en plats på VM i 10-ball samt att Sverige får ställa upp med ett mixed lag.  
 
NM i Oslo, 12 platser för herrar, 8 platser för damer. Går enligt ranking och några wildcards. 
Spelarna betalar själva för deltagandet. Förbundet betalar för själva arrangemanget.  
 
Snooker 
Säsongen startar i mitten av september. 6 rankingtävlingar fram till årsskiftet, ökat med två 
jämfört med tidigare samt spelas i flera olika klasser. Spelorter: Stockholm, Malmö, Växjö.  
 
NM på Island 24-27 augusti. Vi skickar åtta spelare. 
 
WPBSA Q Tour event 4 
Vi har fått en förfrågan om att arrangera en deltävling den 25-27 november. SSBK och 
Snookerhallen ställer upp. Organisationen kräver dock att borden kläs om. Vi behöver hitta 
finansiering för detta. Stort för snookern i Sverige. Spelas 6 tävlingar på touren, 4 i England, 
1 i Belgien, 1 i Sverige. 
 
Ny sammansättning SK: 
Suleman Kukka-Salam – ny ordförande 
Ann-Sofie Löfgren 
Mikael Wendeberg 
Kim Hartman 
 
Nya medlemmar: 
Naeem Ullah Khan 
Stefan Norman 
Bairaq Al-urfy 
Beslut: Att fastställa SKs nya sammansättning. 
 
 
§9. Aktuellt från utskotten 
Anläggning 
Beviljats projektstöd, se ovan under Aktuellt från RF. 
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Barn & ungdom 
Sparks Generation – uppstart denna vecka för del två av projektet: ta fram material för 
marknadsföring och kommunikation samt planera prova-på tillfällen tillsammans med 
föreningarna.  
 
Youth cup – Sam ej närvarande så ingen rapport. 
 
LOK-stöd 
Sista ansökan 25 augusti. Vi behöver helst få ihop 15 föreningar som söker LOK redan i år. 
Viktigt att vi alla bär frågan och pratar med föreningar om att söka för sina aktiviteter.  
 
Anpassade tävlingsformer 
Projektet ska startas så snart som möjligt. Förfrågan om att ingå i arbetsgruppen lades ut i 
juni och en påminnelse förra veckan. Dåligt gensvar. Tobias anmälde sig att ingå i 
arbetsgruppen. 
Sofia frågar Jessica/Föreningskraft om hon vill vara projektledare. Återkommer med en 
uppskattning av tid och ungefärlig kostnad. Finansieras med vårt förlängda verksamhetsstöd 
barn och ungdom. 
 
Elitutveckling 
Förfrågan om att leda utskottet utlagd i slutet av juni. Ingen respons. 
 
Kommunikation 
Biljard.TV 
Vårens testkörningar av plattformen har visat på ett antal faktorer som behöver finslipas. 
Fokus under hösten är att jobba med innehåll och teknik. Checklistor för sändning och 
utrustning ska tas fram samt en plan för vilka tävlingar som ska sändas.  
 
Kommunikationsstrategi 
Manual för hur den grafiska profilen ska användas tas fram samt en övergripande strategi 
som innehåller hur, var och när SBFs vision, värderingar och mervärden ska kommuniceras i 
våra olika kanaler. 
Eva förslår att hon tar fram ett förslag på en manual samt en strategi som sedan gås igenom 
tillsammans med kommittéer och FS i t ex en workshop eller liknande. 
 
Utbildning 
Tränarutbildningarna  
Manus spelades in av skådespelare i juni. Under sommaren har bilder och illustrationer 
tagits. Inspelningarna har bearbetats av Harvest under ledning av Jessica Pettersson. Under 
augusti och september byggs kurser upp i Wordpress och ska sedan testköras.  
 
Utveckling 
Fler föreningar/medlemmar 
Förfrågan om att arbeta med detta utlagd i slutet av juni. Ingen respons. Ny förfrågan läggs 
ut. 
 
Kön har inget kön 
Vad blir vårt nästa steg i vårt jämställdhets- och jämlikhetsarbete? Tas upp på kommande 
möte. 
Kvinnliga Egon: En flyer har tagits fram som föreningar kan sätta upp. Nätverket fortsätter 
att växa och de planerar för en aktivitet i höst.  
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§10. Aktuellt från projekten 
Biljard för äldre 
Sofia har möte med Mats imorgon för att planera kommande aktiviteter. En arbetsgrupp 
utses av Mats och han kommer att ha löpande kontakt med grenkommittéerna. Mats 
rapporterar löpande till Sofia men vi behöver även en person i FS som är ansvarig för 
projektet. Andy blir kontaktperson till Mats från styrelsen. 
 
Hemsidan 
Kort rapport från Anna-Karin. Överflyttning av material har påbörjats. Haft möte med 
Andy/SK och Sven/CK. Möte med PK inplanerat. Några saker vi behöver ta med Consid. 
Visar hemsidan på nästa möte. 
 
 
§11. Antidoping 
Bilder från David om skyltning på SM finns uppladdade under mötet. Arrangörsföreningen 
ska kontakta David senast två veckor innan mästerskapet om att beställa material. 
Grenkommittéerna ansvarar för att informera arrangörsföreningarna om detta. 
 
Status repetitionsmodulen. PK och SK har uppmanat spelarna att göra modulen. 
 
Uppdatering av vårt antidopingprogram under hösten. Vi inväntar den nya mallen från 
Antidoping. 
 
Mejl från antidopingansvarig WCBS om vårt gemensamma ansvar kring utbildning i 
antidoping samt om den nya fonden WCBS Solidarity Anti-Doping Fund. 
 
David är anmäld till grundutbildningen den 20 oktober. Fler som vill gå? 
 
 
§12. Övriga frågor 
Malmö Open  
Sven rapporterade kort om tävlingen. Vi har arrangerat den vid tre tillfällen, senaste gången 
innan corona. Fyra dagars spel, två turneringar. Världseliten i rullstol. Arrangeras i samband 
med ett stort multiparasportarrangemang. Ett av världens största paraevenemang. 
Vid förra tillfället lämnade SBF en förlustgaranti för arrangemanget. Sven återkommer med 
mer information vid nästa möte. 
 
Framtagna mallar 
Det finns nu framtagna mallar att använda sig av för att lämna rapporter till styrelsemöten, 
skriva besluts- och diskussionsunderlag. 
 
 
§13. Nästa möte  
Nästa möte den 12 september. 
 
 
§14. Mötets avslutade 
Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
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Stockholm 2022-08-15 
 
 
 
 
Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  
 
 
 
 
 
Anna-Karin Bedeus, justerare 
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