Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 13 mars 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, Bo Svensson, Mats Frösemo, Niklas Wirtanen, Sam Mubarak, Sofia Asp
(adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Andy Nettleton.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam beslut sedan senaste mötet:
Beslut den 24 februari att godkänna en medlemsansökan från Karlskoga Biljardklubb.
§5. Aktuellt från RF/Kalenderhändelser
Idrottslyftet 2018 ska slutrapporteras till RF senast den 15 mars. Rapporten skickas in i kväll.
Av vårt utvecklingsstöd har vi inte använt 269 166 kr. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka
till RF.
Inför den 8 mars presenterade RF en jämställdhetsrapport avseende ledare, utbildning, med
mera. Vi har mycket att arbeta med för att nå jämställdhetsmålen.
Eva och Sofia presenterade kortfattat de möten som är inbokade framöver.
§6. Ekonomi
Kort rapport. Inget oförutsett, utan vi ligger i enlighet med budget.
§7. Rapport från kommittéerna
Pool
Har haft möte. Aktuellt just nu är att EM-truppen är uttagen. Den fick ett annorlunda
utseende än vanligt genom att de skickar fler damer. Det är damerna som har presterat bäst
och det är där störst chans till medalj finns. Gällande herrarna satsas det på lite yngre
spelare. Truppen består av tio personer och kommer att rymmas inom den normala
budgeten.
SM: Linus Thor är kontaktperson. Mer information kommer att publiceras snart. En
utmaning är att alla grenar kommer att spelas under samma helg, även 14-1 som är en ett
öppet SM medan de andra är stängda. En annan utmaning är domarfrågan. Om det inte finns
tillräckligt med domare i Göteborgsområdet som är eller vill utbilda sig till domare måste
domare från andra delar av Sverige anlitas. Kommittén har även diskuterat att ha TVsändning med kommentatorer. Förra året sändes SM men utan kommentatorer.
Kommittén väntar lite med den skrivelse som det beslutades om på styrelsemötet 26-27
januari eftersom det har framkommit ny information. De ska göra ett sista försök med
direktkontakt med föreningen. Om det inte fungerar publicerar de skrivelsen.
Carambole
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Den senaste elittävlingen i Stockholm hade 26 deltagare, vilket är rekord.
Truppen till EM är uttagen. 4 herrar, 1 dam. Ungefärlig kostnad för truppen är 60 000 kr.
Eventuella prispengar betalas tillbaka av spelarna till förbundet.
Inom kommittén förs diskussioner kring hur de ska lägga upp arbetet.
Gällande NM i Stockholm i höst pågår planeringen. Det som närmas ska diskuteras är vad
förbundet respektive arrangören ska ställa upp med.
Snooker
Datum för resten av säsongens tävlingar är spikade.
Eftersom World Snooker Federation har ställt in VM försöker kommittén istället få iväg
några spelare på andra internationella tävlingar.
För Senior-EM i Serbien i juni har en förfrågan till spelare skickats ut om de är intresserade
av att delta. I samband med EM har det europeiska förbundet årsmöte. Vem som ska vara
delegat diskuteras, det måste inte vara förbundets ordförande.
Till sommaren ska ett träningsläger för juniorspelare förhoppningsvis bli av.
Kommittén har börjat strukturerar upp sitt arbete och har tillsatt olika roller inom
kommittén.
§8. Lägesrapport områdesansvariga
Uppstartsmöte inom samtliga områden bör hållas.
Anläggning
Anläggningsgruppen inom Stockholmsidrotten har möte den 4 april. Eva är med i den
gruppen. En fråga som diskuteras där är multisportarenor.
Bör vi skissa vidare på idén om att ha egna anläggningar och en nationalarena?
Antidoping
Hemsidan är uppdaterad med tydlig information och vår antidopingplan. En nyhet om
antidoping ska skrivas. David har haft kontakt med Svensk Antidoping och de ska få ett
välkomstpaket eftersom de är nya ansvariga.
Elit
Ansvarsområdet bör endast heta Elit eller Elitutveckling, inte Elit & Landslag eftersom
ansvaret för landslagen ligger på respektive kommitté.
Underlag för landslagsstöd 2020 ska vara inskickat senast den 15 maj. Sven och Sofia tittar
på det.
Angående elitutvecklingsplanen har Sven påbörjat kartläggningen av vad andra länders
förbund har.
Förening
I IdrottOnline kan föreningarna välja tre olika alternativ för synligheten av sitt
medlemsregister. Cirka hälften av våra föreningar har alternativet att förbundet inte kan se
medlemsregistret. Det är problematiskt. Vi bör därför uppmana föreningarna att ändra så att
vi får tillgång till deras medlemsregister. Det är delvis en försäkringsfråga eftersom vi
gentemot Folksam måste ha fullständigt personnummer om någon gör en skadeanmälan.
Sofia tar fram en GDPR-mall till föreningarna angående deras medlemsregister.
Det är viktigt att samtliga medlemmar registreras i IdrottOnline. Vi behöver ändra på
kulturen hos föreningarna så att samtliga medlemmar läggs in, inte bara de som tävlar. Det
är upp till oss alla att prata med föreningarna om detta.
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PR & Media
Eva och Gino har varit på möte med Biljardexperten. I ett eventuellt avtal är inte pengar det
viktigaste utan fokus är på utbyte och att hjälpa varandra att synas. Biljardexperten kan t ex
hjälpa till med bord vid olika evenemang. Eva ska ta fram ett avtalsutkast.
Ungdom
Youth 8 Ball Cup. Det var få anmälda i Laxå och Umeå så kvalen där blev inställda. Totalt 80
anmälda. De tjejer som är anmälda går direkt till final.
Utbildning
Har besvarat en enkät från RF. Har inte haft uppstartsmöte än. Funktionärsutbildning till
hösten.
§9. Övriga projekt
Olympic Day på Liseberg 3-5 maj
Vi har fått klartecken att vara med. Det går dock inte att köra truck fram till området så går
det att bära borden? Eva kontaktar Biljardexperten.
Kan vi få fram tillräckligt med funktionärer? Har vi tillräckliga resurser för att vara med?
Bosse och Mats kollar med sina föreningar, Sven kollar med föreningar i Malmö. Vi behöver
lämna besked om vi ska vara med eller inte senast den 20 mars. Funktionärer kan få
ersättning för uppdraget, samt reseersättning och boende. Mat får funktionärerna från
arrangören. En eller flera av landslagsungdomarna bör vara där. Det står i deras Team
Sweden-avtal att de ska ställa upp på olika aktiviteter.
Ska det endast vara poolbord? Det är bara det som Biljardexperten erbjuder.
Vi behöver göra en tidsplan, utse en ansvarig för projektet, göra budget. Eva ansvarar för
uppstart av projektet.
Malmö Open
Förfrågan om en rullstolstävling år 2020. Eva och Sven ska på möte med arrangören och
Henrik Larsson den 25 mars. Det är ett av Europas största parasportevent. Biljard har varit
med tre år tidigare, dock inte de två senaste åren. Det är den enda rullstolstävlingen vi haft i
Sverige. Vid de tidigare tillfällena har världseliten varit med. Det som är avgörande för att
kunna genomföra tävlingen är prispengar och bord.
Hemsidan
Arbetet med uppdatering av hemsidan rullar på.
Sven har inte hunnit kolla upp ägaren till svenskabiljardforbundet.se
Ska vi skaffa specifika mejladresser till klubbarna? Innebär en kostnad. Men vi är fortfarande
beroende av att klubbarna uppdaterar sin adress. Frågan bordläggs tills vidare.
Nytt tävlingssystem
Har begärt en mer detaljerad specifikation från Cuescore, men inte fått denna ännu. Linus
ska kontakta den programmaren han varit i kontakt med tidigare. Robert ska kontakta
snooker och carambole.
Bör det bildas en projektgrupp i Teams?
Eva kontaktar Robert för att se till att Johan (snooker) och Viktor (carambole) blir delaktiga i
arbetet.
Det bästa är om vi parallellt med BiljardOnline kan testa det nya systemet under hösten och
sedan från årsskiftet helt gå över till det nya systemet.
§10. Nästa möte
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Telefonmöte den 8 april.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-03-13

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Andy Nettleton, justerare
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