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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, telefonmöte 

Den 12 september 2022 
 

 
Närvarande: Andy Nettleton, Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, David Pennör, Sam 
Mubarak, Sven Junghagen, Tony Björkenius (adjungerad), Sofia Asp (adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Andy hälsade alla välkomna.  
 
§2. Val av justerare 
Till justerare valdes David Pennör. 
 
§3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 
Föregående mötes protokoll 15 augusti godkändes. 
 
Rapporter/statistik till RF inskickat. 
Svar angående översyn av LOK-stödet inskickat. 
 
§5. Aktuellt från RF  
Riksidrottsforum 12-13 november 
Andy och Sofia deltar. Sven deltar eventuellt. 
 
Info från valberedning 
Kandidatnominering har öppnat. 
 
Ny trygghetswebb lanserad 
Webben ska fungera som en vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet för både förbund 
och föreningar. 

Digitaliseringsforum 
RF bjuder in till digitaliseringsforum 4 gånger per år. Nästa träff är på onsdag. Det krockar 
med en Para-träff som RF bjudit in till så Sofia kan inte delta. 
 
 
§ 6. Ekonomi 
Kassören inte närvarande. 
Filer med resultaträkningar per den 30 juni finns uppladdade under mötet som visar hur vi 
ligger till i förhållande till budget. Nästa möte kommer att ha fokus ekonomi. 
 
Ny ekonomibyrå 
RF ekonomi har aviserat att de kommer att höja timpriset från årsskiftet. Eftersom vi inte 
varit nöjda med deras tjänst beslutades att ta in offerter från andra ekonomibyråer. 
Ansvarig: Anfi och Sofia 
 
 
 



 
 

Svenska Biljardförbundet, protokoll 12 september 2022   2 (5) 
 

§7. Styrelsefrågor  
Styrelsearvode 
Utbetalat 
 
Struktur styrelsemöten 
Målsättning med styrelsemötena är att de ska ta 1,5 timme. För att hålla den tidsramen och 
för att få tid att fokusera på specifika frågor och diskutera utveckling behöver vi strukturera 
upp mötena lite mer. Förslag på upplägg för styrelsemötena framöver: 

• Varje möte får 1-2 ämnen/områden att fokusera på 

• Rapporter från grenkommittéer, utskott, projekt och arbetsgrupper lämnas skriftligt 
och laddas upp senast en vecka före mötet i Teams. Alla förväntas ha läst underlagen 
inför mötet så vi behöver därmed inte ha någon muntlig dragning av dessa, mer än 
om det är något särskilt som behöver lyftas eller om någon har några frågor. 

• Beslutsunderlag och diskussionsunderlag ska vara uppladdade senast två veckor 
innan mötet. 

Mallar för rapporter, beslutsunderlag, med mera, finns uppladdade i Teams. 

 

Beslut: att införa denna struktur för styrelsemötena framöver med start nästa möte. 

Mötet i oktober får fokus ekonomi. 

 

Mejladresser 

RF inför tvåstegsverifiering för inloggning på mejl, Teams, osv. från och med den 23 
september. 

 

Digital ordförandeträff 

Nästa träff blir den 6 december. 

 
Bestraffningsärenden 
Nytt ärende inkom den 1 september. Har tilldelats ärendenummer 2022-03. Handläggning 
har påbörjats. 
 
Projektuppdrag Riktlinjer barn- och ungdomstävlingar 
I enlighet med verksamhetsplanen och regelverket för verksamhetsstöd barn och ungdom ska 
vi ta fram riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar.  
 
Beslut: att anlita Jessica Pettersson via företaget Föreningskraft för att ta fram riktlinjerna.  
Beslutades även att tillfråga Jessica om att projektleda den delen av arbetet som omfattar att 
ta fram anpassade tävlingsformer. Sofia fick i uppdrag att tillfråga Jessica. Uppdraget utförs 
inom ramen för budget för strukturellt arbete barn- och ungdomsverksamhet. 
 
 
§8. Aktuellt från kommittéerna  
Gemensamt möte för kommittéerna i Stockholm den 8-9 oktober. 
 
 
Carambole 
NM spelades i helgen i Helsingborg. Silver till Micke Nilsson. Mycket bra arrangemang av BK 
Borgen.  
Första elittävlingen på den nya arenan på Biljardpalatset har spelats. En mycket fin ny arena. 
Carra har många bra tävlingsarrangörer nu. 
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Pool 
VM 10-ball. Laget kom på plats 13 av 24. 
Linnea har genom sin medalj på EM fått en av reservplatserna på Junior-VM. Spelas i 
november i Puerto Rico. 
NM nästa helg. 
 
Beslut: Att välja in Anna-Karin Bedeus, Leo Johannesen och Christian Sparrenlöv-Fischer i 
PK. 
 
Snooker 
Rapport från NM på Island. Brons till Suleman. Bra arrangerad tävling.  
 
WPBSA Q Tour event 4 
Fått godkänt att det arrangeras i Stockholm. Vi ska börja kommunicera det inom kort. 
Diskussion kring arrangemanget och vad det betyder för biljarden, och specifikt snookern, i 
Sverige. FS ser det som en bra möjlighet att synliggöra vår sport i Sverige. WPBSA ställer 
krav på att borden ska kläs om. De står för dukarna men vi behöver ta kostnaden för 
omklädnad. SK undersöker möjligheter till sponsring. 
Beslut: Att SBF vid behov finansierar kostnaden för arbetet med att byta dukar. 
Uppskattad kostnad cirka 50 000 kr. 
 
 
§9. Aktuellt från utskotten 
Anläggning 
Inget att rapportera 
 
Barn & ungdom 
Sparks Generation – kommunikationsmaterial ska nu tas fram. Målsättningen är att 
föreningar ska arrangera prova på-aktiviteter från och med höstlovet. 
 
Youth cup – Rapport från Sam, inte så mycket att rapportera mer än att det ska arrangeras 
under höstlovet och även inkludera 9-ball. Sam ska börja leta arrangörer nu.  
 
LOK-stöd 
6 föreningar sökte LOK för våren. 
Vi arrangerar en utbildning i LOK-stödet med hjälp av RF SISU Småland den 19 september. 
 
Elitutveckling 
Inget att rapportera. 
 
Kommunikation 
Biljard.TV 
Vi behöver en långsiktig strategi för streamingplattformen. Hur ska arbetet fortgå efter att 
Evas anställning avslutas? Streaminggruppen behöver utökas. Diskuteras vid senare tillfälle. 
 
Kommunikationsstrategi och manual grafisk profil 
Skriftlig rapport från Eva om arbetet. Påbörjar inom kort arbetet med att ta fram en manual 
för hur den grafiska profilen ska användas samt en övergripande kommunikationsstrategi. 
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. 
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Utbildning 
Tränarutbildningarna  
Har fått en ny redigerare hos Harvest. Nystart i början av oktober. Under september ska allt 
material gås igenom och guiden för hur lektionerna ska se ut uppdateras. Redigeraren 
kommer sen jobba heltid med utbildningen i minst en månad och lansering sker preliminärt i 
mitten av november. 
 
Utveckling 
Kvinnliga Egon 
Träff i Göteborg den 8 oktober.  
 
 
§10. Aktuellt från projekten 
Biljard för äldre 
Filmerna är publicerade och har fått mycket fin respons. 
 
Mats har påbörjat arbetet med former för seriespel. 
Mats har besökt Malmöalliansen som spelar dansk kägel. Vill förbundet plocka in dansk 
kägel igen? CK ges i uppdrag att titta på det och har kontakt med Mats. 
 
 
Hemsidan 
Anna-Karin visade hur den nya hemsidan ser ut. Än så länge är inte så mycket material 
överflyttat. Planen är att hemsidan ska vara klar i november. 
 
Diskussion kring innehåll och färger. 
 
 
§11. Antidoping 
Grundkurs i antidoping den 20 oktober. David är anmäld. Någon mer som vill gå? 
 
 
§12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
§13. Nästa möte  
Vi behöver flytta på den inplanerade styrelsehelgen i november. Nytt datum den 21-22 
januari. Ett vanligt styrelsemöte läggs in den 14 november. 
Nästa möte den 10 oktober. Senast en vecka innan mötet ska eventuella rapporter vara 
uppladdade och två veckor innan ska besluts-/diskussionsunderlag vara uppladdade. 
 
 
 
 
§14. Mötets avslutade 
Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
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Stockholm 2022-09-12 
 
 
 
 
Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  
 
 
 
 
 
David Pennör, justerare 
 

 
 
 


