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Protokoll 

Svenska Biljardförbundet, möte via Teams 

Den 10 oktober 2022 
 

 
Närvarande: Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren, Sven Junghagen, Malin Lindström, Sam 
Mubarak, David Pennör, Tony Björkenius (adjungerad), Sofia Asp (adjungerad) 
 
 
§1. Mötets öppnande 
Andy hälsade alla välkomna.  
 
§2. Val av justerare 
Till justerare valdes Malin Lindström. 
 
§3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§4. Föregående mötes protokoll samt uppföljning av beslut 
Föregående mötes protokoll 12 september godkändes. 
 
Per capsulam beslut 2022-09-22: Disciplinärende 2022-03. 
 
I enlighet med beslut på förra mötet har Jessica Pettersson tillfrågats om att projektleda även 
delen med anpassade tävlingsformer för barn och ungdom. Hon har tackat ja till uppdraget. 
 
§5. Aktuellt från RF  
Andy har deltagit på ordförandeträff och Sofia på GS-träff. Kort rapport från dessa träffar. 
 
Energifrågan 
RF arbetar gentemot Regeringen och kommuner för att få till ett energistöd även till 
föreningar. 
 
Dispositionstid ekonomiska stöd 
RF har kommit ut med ett förtydligande gällande dispositionstiden av de olika stöden. För 
återstartsstödet gäller att omgång 1 ska användas senast den 31 december i år. För omgång 2-
3 gäller 31 december 2023. 
 
 
§ 6. Ekonomi 
Fokusområde på detta möte. 
 
LOK-stöd/stöd till barn- och ungdomsverksamhet 
För att vi ska få verksamhetsstöd barn- och ungdom för perioden 2024-2025 behöver vi ha 15 
föreningar som söker LOK för minst 10 sammankomster i år. Uppnår vi inte det får vi som 
tidigast stöd år 2026. 
Sex föreningar sökte under våren, vilket innebär att vi behöver ytterligare nio föreningar som 
söker för hösten. 
En prioriteringslista av föreningar har tagits fram.  
Förslag att tillfråga de föreningar som redan söker LOK om de kan hjälpa till att få fler 
föreningar att söka. 
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Anställningar 
Diskussion om anställningar. 
Medel finns för att ha Sofia anställd på 100% även nästa år samt för att projektanställa en 
person på heltid för att arbeta med bland annat paraprojektet och barn- och 
ungdomsverksamhet. Därutöver har vi även projektstöd för ett anläggningsprojekt där vi 
anställer eller arvoderar en person motsvarande ungefär 25 % i sex månader. 
 
Beslut: Att Sofia är anställd på 100% under 2023 
Beslut: Att projektanställa en utvecklingskonsulent på heltid under 2023. Andy och Sofia 
gavs befogenhet att ansvara för rekryteringen. 
Beslut: Att projektanställa eller arvodera en person för anläggningsprojektet under 2023 i 
enlighet med projektbudget. Andy och Sofia gavs befogenhet att ansvara för rekryteringen. 
 
Takmedel 
Av organisationsstödet består från och med denna period en viss del av det så kallade 
takbeloppet (pengar från andra SF som slår i bidragstaket utifrån RIM-beslut). För 2022-
2023 är det för vår del 100 000 kr/år. För dessa medel ligger det ett större krav på 
återrapportering än vad det gör för organisationsstödet generellt. Dessa medel ska användas 
mer riktat mot utvecklingsarbete och inte finansiera förbundets löpande utgifter.  

Beslut: Takmedel för 2022-2023 öronmärks för barn- och ungdomsverksamhet. En viss del 
av medlen går till lön för utvecklingskonsulenten. Om resultatet för 2022 ger utrymme så 
flyttas årets 100 000 kr över till år 2023. 

 
§7. Styrelsefrågor  
Energifrågan 
Kort diskussion kring energikrisen och eventuellt stöd till föreningar.  
RF arbetar gentemot regeringen och kommuner om att det är viktigt att 
idrottsrörelsen/föreningar får stöd. 
 
§8. Aktuellt från kommittéerna  
Grengemensamt möte för kommittéerna i helgen. Totalt 8 representanter från kommittéerna. 
Bra diskussioner under helgen. 
 
Carambole 
Har påbörjat en större översyn av tävlingssystemet gällande både tour och SM.  
VM i 3C har genomförts men utan svenskt deltagande eftersom man inte kan få en plats i 
Europas kvot till VM om man inte deltagit på EM. 
Eftersom Yenny inte deltog på EM av personliga skäl fick hon därmed inte heller en plats på 
VM. 
 
Pool 
Har haft en enkät ute om prispengar, startavgifter på SPT samt prispengar på SM. Fick in 
ungefär 100 svar. Hade ett möte med spelarna på senaste Elittävlingen som en uppföljning på 
enkäten för att ha en öppen dialog kring vad som är bra och dåligt med touren. 
2 lag i Elitserien valde att inte komma till start i år. 
 
Tre medaljer på NM i 10-ball som spelades i Norge. Silver till Louise Furberg och brons till 
Adrian Weiss och Ragnar Grönsten. 
 
Senior-EM spelas just nu. 13 spelare är på plats. 
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Malmö Open 
Kortare diskussion kring Malmö Open utifrån den budget som inkommit från Henrik 
Larsson. Styrelsen anser att det är ett viktigt arrangemang för att visa upp sporten.  
Beslut: Att SBF vid behov står för kostnader kopplade till tävlingen. 
Motsvarar ungefär 67 000 kr.   
 
Snooker 
Har haft några digitala möten och inledande diskussioner kring kommitténs kommande 
arbete i och med att många i kommittén är nya. 
Truppen för VM i Turkiet är spikad. Öppna klassen: Nils Manjer, Chi Voong och Suleman 
Kukka Salam. Senior: Kevin Zarekani. 
SK hade skickat med en fråga avseende förening som inte följer TB. Andy återkopplar till SK 
om att de som ett första steg ska ha en dialog med föreningen om detta. 
 
§9. Aktuellt från utskotten 
Anläggning 
Inget att rapportera 
 
Barn & ungdom 
Sparks Generation – Arbetet har gått trögt eftersom föreningar som tidigare anmält intresse 
har hoppat av.  
 
Elitutveckling 
Inget att rapportera. 
 
Kommunikation 
Biljard.TV 
NM i carambole samt ytterligare en caramboletävling i september har sänts. Finns planer på 
att sända SM 44+ i pool. Streaminggruppen har utökats med Christer Fahlström och Magnus 
Jarbo för carambolen. 
Vad händer med BiljardTV när projektet är över vid årsskiftet? Andy tar med frågan till 
streaminggruppen om en långsiktig plan. 
 
Utbildning 
Tränarutbildningarna  
Avstämningsmöte med redigeraren den 7 oktober. Om ett par veckor ska en kortare 
testversion av kursen vara klar att skickas ut till en referensgrupp för test. 
 
Utveckling 
Kvinnliga Egon 
Träffen i Göteborg den 8 oktober tyvärr inställd pga få deltagare. 
 
§10. Aktuellt från projekten 
Biljard för äldre 
Under kommande månad ska namn på föreningar och spelare som vill delta i seriespel 
samlas in. 
Försöker få till en träff med pensionärsföreningar i Skåne nu under oktober. 
 
Barn- och ungdomsnätverket 
Utbildning i LOK-stöd den 19 september. 
Ledarträff i Helsingborg den 22-23 oktober. Cirka 10 deltagare anmälda. 
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Jag vill vara ledare – samverkansprojekt med bangolf och boule 
Har haft två möten med pilotdistrikten Småland, Uppland och Örebro län kring 
ledarsatsningar. Planen är att kunna genomföra träffar under första kvartalet nästa år. Möte 
inbokat med RF i slutet av oktober för att göra det till ett SF-uppdrag gentemot distrikten. 
 
Paraprojekt 
Viss planering av innehåll och budget påbörjad. 
 
Skolsamverkan 
Decathlon har nu tagit fram en webbshop åt oss.  
 
Eva deltog på Idrottens dag i Knivsta den 30 september. Tyvärr var det ingen förening, vad vi 
vet, som deltog på Idrottens dag på annat ställe i Sverige. 
 
§11. Antidoping 
Antidoping Sverige har skickat ut en enkät för att kartlägga nuläget hos förbunden. David och 
Sofia ansvarar för att besvara enkäten. 
 
§12. Övriga frågor 
Förfrågan från Umeå BK avseende ett antal insatser de behöver finansiering till. Sofia 
återkopplar till föreningen. 
 
§13. Nästa möte  
Nästa möte den 14 november. 
 
§14. Mötets avslutade 
Andy tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Stockholm 2022-10-10 
 
 
 
 
Andy Nettleton, ordförande  Sofia Asp, sekreterare  
 
 
 
 
 
Malin Lindström, justerare 
 

 
 


