Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 11 februari 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, Mats Frösemo, Niklas Wirtanen, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad)
§1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det nya mötesformatet via
Teams.
§2. Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Sven Junghagen.
§3. Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av föregående möte.
Poolkommittén ska ha möte senare i veckan och kommer då att diskutera den skrivelse de
ska göra angående arrangörer som inte gjort rätt för sig.
Fakturorna till spelarna har krediterats.
Intresseanmälan till Olympic Day har skickats in.
Biljardexperten har meddelat att de är intresserade av ett möte framöver för att diskutera ett
nytt avtal.
§5. Ekonomi
Bidragen från RF för kvartal ett har kommit.
Dmitriy meddelade att alla utbetalningar till privatpersoner ska skötas av RF framöver.
Diskussion om utbetalningen till vinnaren av SPT-touren förra året. Dmitriy gavs i uppgift att
kolla med RF vilka former för utbetalning som var bäst. Framöver kan vi kanske betala ut det
i form av ett stipendium? Viktigt med en tydlig ändamålsförklaringen i stipendiet i så fall.
Beslut: Att bonus ska utbetalas till Christian Fischer snarast.
§6. Rapport från kommittéerna
Pool: Ska ha möte senare den här veckan.
Fina resultat av juniorerna och damerna under NM. På herrsidan ser det inte så bra ut.
Behöver göra en uppföljning om varför spelarna som blivit utvalda inte satsar och varför de
inte åker på Eurotour. Finns även en oro på juniorsidan där återväxten inte är så bra. Team
Sweden ska ha uppföljningsmöte snart.
Förberedelserna för Youth 8-ball fortskrider. Eventuellt kommer anmälningstiden att
förlängas för att få in fler anmälningar.
Snooker: Ska ha möte nästa vecka. En rankingtävling i Malmö, där en del nya spelare deltog.
Två juniorer åker till EM i U18 och U21. Tyvärr inga spelare i de övriga klasserna.
WSF Championship är inställt. Oklart om det blir något VM.
Carambole: ingen representant.
§7. RIM och remisser
Eva rapporterade att vi skickat in gemensamma remissvar på anslutningsutredningen och
stödutredningen tillsammans med sex andra förbund. Vi skickade även in ett separat svar i
mallen med kryss.
Vi fortsätter diskussionen med de andra förbunden och skriver eventuellt en gemensam
debattartikel.

§8. Hemsidan
Arbetet med att uppdatera och förbättra hemsidan pågår. Förstasidan ska ha enkel och tydlig
info.
Vi äger ett antal domäner, dock inte svenskabiljardforbundet.se. Längst ner på den sidan står
det copyright Svenska Biljardförbundet. Sven undersöker vem som äger domänen.
§9. Biljardexperten
Biljardexperten har visat intresse av att förlänga avtalet.
Beslut: Eva och Gino ges mandat att förhandla med Biljardexperten kring ett nytt avtal.
§10. Cuescore
Rapport från mötet med Cuescore under NM i Oslo. De har gått med på ett antal av de krav vi
tidigare ställt. Men det finns fortsatt delar som vi behöver diskutera.
Gino kollar med arbetsgruppen om vi ska arbeta vidare med två spår parallellt. Ett som
fortsätter arbetet med Cuescore och ett som undersöker möjligheten att ta fram ett eget
system.
Cuescore behöver mer exakta tekniska specifikationer från oss för att kunna lämna en offert.
Arbetsgruppen gör en kravspecifikation och skickar till dem. Förhoppningsvis har vi en offert
inom 4-6 veckor.
§11. Övriga ärenden
Nästa möte med Nordic Billiard Counsil blir i Stockholm den 30 mars.
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