Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 27 december 2018
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy Nettleton, David
Pennör, Bo Svensson, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad)

§1. Ordförande öppnade mötet.
§2. Till mötessekreterare valdes Sofia Asp.
§3. Till justerare valdes David Pennör.
§4. Dagordningen godkändes med tillägg om en övrig fråga angående vilka som ansvarar för
uppdatering av BiljardOnline.
§5. Per capsulam beslut efter den 1 december.
- Uppdatering av protokoll för styrelsens konstituerande möte
- Idrottslyftsansökan Umeå BK för jullovsaktivitet
- Styrelsearvoden
- Idrottslyftsansökan Kumla BC för jullovsaktivitet
Diskussion kring att det vore bättre om stämman beslutade om storleken på
styrelsearvodena. Beslutade att lägga förslag om stadgeändring gällande detta till nästa
förbundsstämma om två år.
§6. Information om kansli och IT
Sofia informerade om läget inför flytten till Idrottens Hus i januari. Nuvarande postbox är
uppsagd och adressändring med eftersändning är gjord. Domänen biljardforbundet.se ska
flyttas till RF:s server. Det kommer att ske i början av januari. Alla i styrelsen kommer att få
nya mailadresser efter det och i dessa ingår Office365.
§7. Styrelsemöten januari-februari
För att få igång arbetet i styrelsen föreslås två fysiska möten i början på 2019. Därefter hålls
telefonmöten en gång i månaden och nästa fysiska möte genomförs under hösten.
Det första mötet hålls i Stockholm den 26-27 januari. Styrelsemöte dag 1 och diskussion om
remisserna inför RIM dag 2. Sofia och Eva återkommer med plats för mötet.
Det andra mötet hålls i februari eller början på mars. Eva kollar tävlingskalendern och
återkommer med datum. Under detta möte har vi en workshop tillsammans med vår
kontaktperson på RF, Milou Werth.
§8. Styrelsearbetet framöver
Beslutade att ha telefonmöten en gång i månaden. Eva skapar en Doodle med förslag på
datum för vårens telefonmöten.
Styrelsearbetet behöver bli mer digitalt framöver med olika arbetsverktyg som Slack,
Office365 och Skype. Vi går igenom verktygen under mötet i januari.
Diskussion kring hur arbetet i förbundsstyrelsen och arbetet i kommittéerna ska fördelas. Det
ska finnas en representant från styrelsen i varje grenkommitté. Hur aktiv denna person är i
kommitténs arbete är upp till varje kommitté och person att bestämma. Det är viktigt att de

som är invalda i förbundsstyrelsen har tid att lägga på detta arbete. Bosse informerade att
han formellt är ordförande för carambolekommittén men att han inte kommer att vara
särskilt aktiv i kommitténs arbete utan lägga sin tid på förbundsstyrelsen.
Eva håller på att ta fram ett årshjul och en projektplan för förbundet. Det vore önskvärt att
varje kommitté också gör det.
I styrelsen ska vi arbeta grenövergripande och i möjligaste mån hitta gemensamma lösningar
för alla tre grenar. Det är biljarden i Sverige vi arbetar för att utveckla.
§9. BiljardOnline
EPBF kommer att sluta använda BiljardOnline. Exakt när det kommer att läggas ner vet vi
inte. Det finns idag en grupp bestående av Robert Haag, Linus Thor och Sven Junghagen som
har till uppdrag att undersöka vilka alternativ som finns. De tre alternativ de undersöker är:
1. Ett helt nytt system, 2. Cuescore, 3. Andra tävlingsadministrativa system som används av
andra förbund. De har ett nytt möte med Cuescore i februari i samband med NM.
Diskussion om vilka som ska ingå i projektgruppen. Det bör vara personer från varje gren.
Victor (carambole) och Johan Hansson (snooker) föreslogs.
Vi behöver fundera över vad vi vill ha ut av systemet, vilka specifikationer och funktioner.
Beslutade att nuvarande grupp får fortsätta sitt arbete och att styrelsen diskuterar vidare vid
nästa möte.
§10. Biljardexperten
Det nuvarande avtalet med Biljardexperten löper ut den 31 december. De har
omförhandlingsrätt men har inte hört av sig. Eva kontaktar dem och frågar om de är
intresserade av att omförhandla avtalet.
§11. Idrottslyftet
Ämnet lyftes endast kort eftersom tiden blev knapp. Sofia har gjort ett förslag på underlag för
föreningsstödet 2019. Styrelsen uppmanades att läsa igenom det och återkoppla via mail.
§12. Remisser inför RIM
Sofia och Eva var med på ett möte tillsammans med några av de andra små förbunden den 19
december för att gemensamt diskutera remisserna för anslutningsutredningen och
stödutredningen. Övriga remisser diskuterades inte. Gemensamt har ett första utkast på svar
på remisserna tagits fram.
Diskussion kring texterna. Vi bör kraftfullt markera att vi utifrån den konsekvensanalys SBF
har gjort upplever att vår idrott riskerar att dö ut om förslagen röstas igenom. Varför ska inte
de små idrotterna få finnas?
Vi bör angripa de motsägelsefulla budskapen gentemot det ideologiska som förs fram i
remisserna. Remisserna säger att de små förbunden ska stärkas för att bli större, men i nästa
mening skriver de att de små idrotterna inte ska få några medel. Det går inte ihop.
Det är mycket fokus på antalet medlemmar och antalet föreningar. Mycket kvantitet och
ingen kvalitet. Även de små idrotterna har något att tillföra. Vi som är ett litet förbund har t
ex sedan 1980 tagit 400 EM-medaljer inom pool. Vi kan även lyfta det sociala värdet av vår
idrott. Vi arbetar ofta med ungdomar med problem.
Vi behöver få till skarpare formuleringar. Eva påbörjar arbetet med det och laddar upp på
Drive så att alla kan arbeta vidare med dokumenten. På mötet i januari behöver vi bli färdiga
med våra svar. Svar på remisserna ska vara inne senast den 6 februari.
Ska vi försöka få flera av våra nuvarande föreningar som håller på med flera grenar att dela
på sig så att vi får fler föreningar?

Vi bör återigen uppmana alla våra föreningar om vikten av att lägga in alla sina medlemmar i
IdrottOnline.
§13. Övriga frågor
Vem är ansvarig för uppdateringen av BiljardOnline? Linus och Marcus har meddelat att de
fortsätter med det tills vi har infört ett nytt system.
Bosse frågade om det var okej att carambole tar in anmälningar via BiljardOnline men kör
själva tävlingen i Cuescore. Styrelsen tycker att det är okej.
Stockholm 2018-12-27

Eva Viding Bussell, ordförande

David Pennör, justerare

Sofia Asp, sekreterare

