Svenska Biljardförbundets Verksamhetsplan 2020 – 2021
Inledning
För att nå de mål vi har satt upp i Strategi 2020-2025 tar vi fram tvååriga
verksamhetsinriktningar. Verksamhetsinriktningarna konkretiseras sedan i
verksamhetsplaner. De kommande två åren kommer förutom olika utvecklingsinsatser även
bestå av en översyn av hela vår verksamhet. Svensk biljardsport står inför stora förändringar
i och med att de ekonomiska stödsystemen från Riksidrottsförbundet (RF) har gjorts om.
Förbund klassificeras nu i mindre och större förbund, där de mindre förbunden får kraftigt
minskat stöd. För att klassificeras som ett större förbund måste förbundet ha 50 föreningar
och 3 000 medlemmar. De ekonomiska stöden består av ett organisationsstöd och fyra olika
verksamhetsstöd, där förbundet måste uppfylla olika krav och kriterier för att få ta del av
stöden. Det nya stödsystemet kommer att införas fullt ut år 2022.
Ett prioriterat område är att växa. Tillsammans måste hela Biljardsverige arbeta för att vi ska
bli fler föreningar, fler medlemmar samt genomföra och rapportera fler aktiviteter.
Förutom att växa är jämställdhet ett viktigt område framöver. För att vara relevanta i
framtiden måste vi förändras. Idrottsrörelsen har satt upp gemensamma jämställdhetsmål
som vi alla måste sträva efter att uppnå. Idag är vår sport kraftigt dominerad av män. Det
måste vi ändra på framöver.
Utifrån förbundets strategi 2020-2025 har en verksamhetsinriktning för 2020-2021 tagits
fram. Verksamhetsinriktningen har därefter konkretiserats i denna verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen är indelad i följande områden:
➢ Anläggning
➢ Barn och ungdom
➢ Elitutveckling
➢ Förbundsutveckling
➢ Föreningsutveckling
➢ Jämställdhet, integration, värdegrund
➢ Motionsidrott för vuxna och äldre
➢ Parabiljard
➢ PR och marknadsföring
➢ Trygg biljard
➢ Träning och tävling
➢ Utbildning
Projekt:
➢ Framtidens Biljardförening
➢ Kön har inget kön
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Anläggning
➢ Göra en inventering av de hallar där våra föreningar finns idag (inkluderar vilka som
är anpassade för parabiljard)
➢ Ta fram en lathund med exempel från olika föreningar om hur man som förening kan
arbeta för att få en egen hall
➢ Påbörja det långsiktiga arbetet med att utöka antalet föreningsdrivna hallar
➢ Arbeta för att öka den geografiska spridningen av föreningar, anläggningar och bord
➢ Aktivt arbete med föreningsutveckling. En förening måste vara stark och
välfungerande för att kunna driva ett eget hallprojekt.
➢ Skapa möjligheter för våra föreningar att utöva barn- och ungdomsverksamhet på
befintliga anläggningar
➢ Sträva efter ett utökat samarbete med kommuner, DF och andra idrotter kring
anläggningsfrågor
➢ Ge stöd till föreningar för anpassning av lokaler och ökat samarbete med DF
(parabiljard)
➢ Titta på möjligheten att skapa nationella biljardcentra.
➢ Kartlägga vilka biljardhallar och bord som finns i Sverige som inte är kopplade till en
förening som är medlem i SBF.

Barn - och ungdom
➢ Ta fram dokumenterade riktlinjer kring hur vi bedriver verksamhet för barn.
➢ Ta fram övningspaket för att bedriva biljard för barn. Syftet med biljard för barn (upp
till 13 år) är att det ska vara kul. Ett intresse för sporten skapas genom rolig inlärning
som skapar en lustfylld känsla, en känsla av kompetens och rörelseglädje.
➢ Arbeta för att antalet unga spelare ökar i samtliga grenar.
➢ Arbeta för att antalet utbildade barn- och ungdomsledare ökar i våra föreningar.
➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder organiserade ledarledda träningar.
➢ Arbeta för att öka antalet ungdomstävlingar
➢ Arbeta för att skapa möjligheter för våra föreningar att utöva barn- och
ungdomsverksamhet på befintliga anläggningar
➢ Arbeta för att föräldrar till barn och ungdomar inom biljarden engagerar sig i
föreningarnas verksamhet
➢ Marknadsföra sporten på ett positivt sätt till unga och deras föräldrar
➢ Arrangera Ungdoms-SM i alla tre grenar
➢ Uppmuntra föreningar att starta upp och bedriva barn- och ungdomsverksamhet
➢ Se till att samtliga föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet söker
verksamhetsstöd hos RF (tidigare LOK-stödet).
➢ Arbeta vidare med Grundpaketet för fritidsgårdar

Elitutveckling
➢ Definiera elitverksamhetens mål och syfte inom biljardsporten
➢ Utveckla riktlinjer för elit- och landslagsutskottens verksamhet, ansvar och
befogenheter
➢ Ta fram en långsiktig verksamhetsplan med mål och milstolpar för elit- och
talangutveckling
➢ Inventera och analysera existerande tränings- och utvecklingsmetoder inom sporten
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➢ Identifiera och definiera allmänna och grenspecifika test- och uppföljningsmetoder
för spelarutveckling
➢ Upprätta en systematisk kravprofil, grengemensam såväl som för de individuella
grenarna
➢ Öka fokus på de psykologiska aspekterna av idrotten samt se över den psykosociala
miljön för de spelare som går från talang till elit
➢ Påbörja arbetet med att utveckla ett talangutvecklingsprogram för våra elitaktiva och
landslagsspelare tillsammans med Linnéuniversitetet

Förbundsutveckling
➢ Arbeta mot målet att vi ska vara minst 50 biljardföreningar senast den 31 december
2020
➢ Se över möjligheterna att ta in fler discipliner, t ex dansk kägel och pyramid, för att på
sätt växa
➢ Följa det arbete som andra mindre förbund gör inför 2022 för att se fördelar och
nackdelar med sammangående.
➢ Göra en översyn av förbundets totala verksamhet för att vara redo inför de nya
förutsättningarna som kommer att gälla från år 2022.
➢ Upprätthålla en stabil ekonomi och undersöka fler finansieringsformer
➢ Förbundsstyrelsen och grenkommittéerna går relevanta utbildningar för inkludering
och jämställdhet (ingår i projektet Kön har inget kön)
➢ Könsfördelningen i förbundsstyrelsen och valberedning blir minst 40/60 vid
förbundsstämman år 2020.
➢ Arbeta för en bättre könsfördelning i grenkommittéerna
➢ Ta fram en värdegrund för förbundet
➢ Arbeta för att medlemmarna och föreningarna engagerar sig för Svensk Biljard och att
alla tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla vår sport och organisation.
➢ Fortsätta arbetet med att stärka den interna organisationen, strukturellt och
administrativt.
➢ Fortsatt dialog och närvaro hos RF, SISU, DF, kommuner, etc.

Föreningsutveckling
➢ Anställa en föreningsutvecklare inom ramen för projektet Framtidens biljardförening
➢ Arbeta mot att alla föreningar ska vara stabila och arbetar med att utveckla sin
verksamhet
➢ Aktivt arbeta med föreningsutveckling. Föreningsmiljön ska vara välkomnande oh
verksamheten ska vara välorganiserad.
➢ Driva pilotprojektet Framtidens biljardförening för att testa och utveckla attraktiva
former för föreningarnas organisation
➢ Uppmuntra föreningarna att samverka med varandra och med andra aktörer
➢ Uppmuntra föreningarna att ta fram en egen värdegrund, vision och verksamhetsidé.
➢ Öka kontakten med DF/SISU
➢ Arbeta för att öka den geografiska spridningen av våra föreningar, anläggningar och
bord.
➢ Genomföra föreningsbesök
➢ Arrangera en föreningskonferens år 2021
➢ Arrangera ett föreningspass i samband med förbundsstämman 2020
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➢ Arbeta med att öka kunskapen om föreningsdemokrati och att det ska vara enkelt och
välkomnande att engagera sig i våra föreningar.
➢ Alla föreningar ska ha uppdaterade medlemsregister och kontaktuppgifter i
IdrottOnline.

Inkludering, jämställdhet, värdegrund
➢ Tillsätta en grupp som arbetar med att ta fram en ny värdegrund för förbundet
➢ Arbeta med att göra vår nya värdegrund såväl som idrottens värdegrund känd hos
våra föreningar
➢ Driva projektet Kön har inget kön
➢ Tillsätta en projektledare för projektet Kön har inget kön.

Motionsidrott för vuxna och äldre
Arbeta för ökat samarbete med DF/SISU
Utveckla förbundets utbildningsstruktur
Inleda samarbeten med pensionärsorganisationer och boenden
Ta fram material till föreningar att använda vid besök hos pensionärsföreningar och
boenden
➢ Inspirera våra föreningar att se möjligheterna med att rekrytera äldre medlemmar till
föreningen
➢ Aktivt arbeta med föreningsutveckling. Föreningsmiljön ska vara välkomnande och
verksamheten ska vara välorganiserad
➢
➢
➢
➢

Parabiljard
➢ Undersöka finansieringsmöjligheter för projektet Sätt bollen i rullning
➢ I projektet ingår: Skapa en digital kunskapsbank för träning, tävling och
kompetensutveckling inom biljard för personer med funktionsnedsättning,
uppsökande verksamhet riktad mot målgruppen bestående av utskick, besök,
uppvisningar, träningar, föreläsningar mm., prova på-event och regelbundna
träningar hos biljardföreningar i Stockholmsområdet, utbilda ledare i hur man
utvecklar och bemöter aktiva med funktionsnedsättning
➢ Uppmuntra föreningarna att bedriva parabiljard.

PR och marknadsföring
➢ Etablera en strategi för PR och marknadsföring av varumärket Svenska
Biljardförbundet och svensk biljardsport.
➢ Ta fram en kommunikationspolicy för förbundet
➢ Ta fram en policy för sociala medier
➢ Ta fram en PR-bild av vår sport
➢ Ta fram strategier för att marknadsföra sporten på ett positivt sätt till unga och deras
föräldrar
➢ Marknadsföra och synliggöra sporten på ett positivt sätt med hjälp av förebilder och
goda exempel.
➢ Utveckla en starkare närvaro i sociala medier
➢ Aktivt delta i utvalda event för att marknadsföra sporten
➢ Öka antalet sponsorer
➢ Utveckla och förbättra livestreaming från turneringar och andra event
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➢ Fortsätta arbetet med att utveckla hemsidan
➢ Uppmuntra föreningarna att använda egna hemsidor och andra kanaler för
information och visibilitet mot allmänheten.

Träning och tävling
➢ Utveckla enkla spel- och tävlingsformer inom alla tre grenar, för att sänka
ingångströskeln för nybörjare.
➢ Utveckla träningsformer, ta fram övningsbank, utvecklingstrappor, etc. så att
utövarna har möjlighet att utvecklas och känna en glädje och kompetens i sitt
utövande. Gäller för utövare i alla åldersgrupper, kunskapsnivåer och ambitioner.
➢ Arbeta för att alla ledare känner till och undervisar efter Svensk biljards värdegrund.
➢ Arbeta för att alla ledare och tränare har kunskap inom idrottsgenerella områden som
Idrotten Vill, etisk uppförandekod och det idé- och värderingsstyrda ledarskapet. Det
ska ingå i våra egna utbildningar.
➢ Arbeta för att förändra synen på tränarrollen. Det ska vara attraktivt att vara tränare.
➢ Arbeta mot att så många föreningar som möjligt har minst en utbildad tränare.
➢ Arbeta för att våra föreningar erbjuder organiserade ledarledda träningar.
➢ Arbeta med att förändra våra tränings- och tävlingsstrukturer
➢ Fortsätta arbetet med att implementera det gemensamma tävlingsadministrativa
verktyget.

Trygg biljard
➢ Ta fram policys och handlingsplaner inom området trygg idrott
➢ Arbeta för att höja kvaliteten inom svensk biljardsport när det gäller både teoretisk
och praktisk hantering av situationer som kan upplevas som hotfulla, kränkande,
trakasserande eller liknande.
➢ Utreda om disciplinnämnder ska införas
➢ Informera våra föreningar om hur de kan och ska slå larm om de ser eller utsätts för
något som inte är rätt.

Utbildning
➢ Ta fram en utbildningsstruktur.
➢ Undersöka hur andra förbund har lagt upp sina idrottspecifika tränarutbildningar
➢ Undersöka hur vi bättre kan använda oss av det stöd och de utbildningar som SISU
erbjuder
➢ Genomföra minst en tränarutbildning, samt funktionärsutbildningar och
domarutbildningar
➢ Öka samarbetet med SISU/DF
➢ Arbeta för att alla ledare känner till och undervisar efter Svensk biljards värdegrund
➢ Arbeta för att alla ledare och tränare har kunskap inom idrottsgenerella områden som
Idrotten Vill, etisk uppförandekod och det idé- och värderingsstyrda ledarskapet. Det
ska ingå i våra egna utbildningar.
➢ Arbeta för att antalet utbildade barn- och ungdomsledare ökar i våra föreningar
➢ Påbörja arbetet med att utveckla ett talangprogram för våra elitaktiva och
landslagsspelare tillsammans med Linnéuniversitet
➢ Göra en grenspecifik inventering av existerande tränarutbildningar inom sporten
➢ Samla in information från internationella coachinsatser, liksom andra SF
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Projekt:
Kön har inget kön
Projekt som beviljats medel från RF.
Projektet Kön har inget kön är ett långsiktigt förändringsarbete avseende jämställdhet och
mångfald.
Vid projekttidens slut ska vi ha uppnått följande:
➢ Förbundsstyrelsen, grenkommittéerna och valberedningen har en ökad
medvetenhet och kunskap om jämställdhet.
➢ Frågan har fått en ökad synlighet i förbundsstyrelsens och grenkommittéernas
arbete och fokus.
➢ All vår interna och externa kommunikation genomsyras av en retorik som
värdesätter jämställdhet och jämlikhet.
➢ Vi har en väl inarbetad värdegrund.
➢ Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och
genomsyra alla verksamhetsområden. På strategisk nivå har jämställdhetsarbetet
en självklar plats, och alla styrdokument, policies, tävlingsbestämmelser etc. har
uppdaterats ur jämlikhetssynpunkt.
➢ Efter förbundsstämman år 2020 ska förbundsstyrelsen och valberedningen bestå
av minst 40 % kvinnor.

Framtidens Biljardförening
Projekt som beviljats medel från RF.
Målet med projektet är att ha ökat kompetensen kring att leda och arbeta ideellt i en
biljardförening. En del av projektet består av ett pilotprojekt för minst fem föreningar.
Vid projekttidens slut ska vi ha uppnått följande:
➢ Presenterat en rapport om ideellt engagemang i biljardföreningar
➢ Sänkt trösklarna för våra medlemmar att delta i formella beslutsprocesser.
➢ Byggt upp ett närmare samarbete med DF/SISU.
➢ Träffat 100% av våra föreningar och pratat om utvecklingsarbete, ideellt
engagemang och föreningskunskap.
➢ Ökat kunskapen hos våra föreningar om den del de utgör i idrottsrörelsen
➢ Ökat kunskapen hos våra föreningar och medlemmar kring demokrati i
föreningen.
Pilotföreningarna
Minst 5 föreningar har deltagit aktivt i projektet
De föreningar som ingår i pilotprojektet ska vid projektets slut bland annat ha:
➢ En verksamhetsidé och en värdegrund
➢ Ökat kunskapen hos både föreningsstyrelsen och sina medlemmar kring demokrati i
föreningen.
➢ Kompetensutvecklat föreningsstyrelsen gällande bland annat kunskap om sina roller
och demokratiskt ledarskap
➢ Ett aktivt samarbete med DF/SISU
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➢ Gjort den formella demokratiska processen i föreningen tillgänglig och
medlemsvänlig så att alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd på lika
villkor
➢ En enkel och välkomnande väg in för att engagera sig i föreningen oavsett bakgrund,
kön eller andra förutsättningar.

Hänvisningar
-

Svenska Biljardförbundets Strategi 2020-2025
Verksamhetsinriktning 2020-2021
Projektbeskrivning Kön har inget kön
Projektbeskrivning Framtidens Biljardförening
Idrottsrörelsens Strategi 2025, strategi2025.se
Idrottsrörelsens jämställdhetsmål, rf.se/jamstalldhet
RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
Trygg idrott, rf.se/tryggidrott
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