Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 8 april 2019

Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dženan Šahović, Sven Junghagen,
Andy Nettleton, Mats Frösemo, Niklas Wirtanen, Sam Mubarak, David Pennör

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sven Junghagen. Till justerare valdes Sam Mubarak.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Inga per capsulam beslut sedan senaste mötet.
§5. Aktuellt från RF/Kalenderhändelser
Eva rapporterade om nyheter från RF, framförallt status på remisserna till RIM. Ett skärpt
jämställdhetskrav på förbunden kommer att leda till en utmaning för valberedningen inför
kommande årsmöte. Vidare rapporterade om vad som finns på kalendern framöver. Ett
eventuellt stöd till Interpool Open diskuterades.
Beslut: Styrelsen beslutade att sponsra Interpool Open med 3000 kr, specifikt riktat mot
sidotävlingen 10-Ball Invitational.
§6. Ekonomi
Eva avlade kort rapport. Inget oförutsett, utan vi ligger i enlighet med budget. I dagsläget
ligger prognosen att årsbokslutet leder till ett nollresultat. I jämförelse med tidigare
räkenskapsår kan det verka som att SBF nuförtiden presterar sämre resultat, men
förklaringen är att SBF har en bredare satsning på alla grenar och på aktiviteter för
medlemsföreningarna. SBF förväntas inte heller att gå med vinst, givet att vi är en ideell
förening.
§7. Rapport från kommittéerna
Pool: Två tonåringar i final i senaste SPT1000 i Malmö. Ett fåtal tävlingar kvar nationellt.
Landslaget förbereder sig för EM i Treviso. Diskussioner förs om att eventuellt flytta upp
junior från utveckling till A-landslag.
Snooker: Nyligen anordnad rankingtävling, med rekordstort deltagarantal och dessutom
ett stort åldersspann. En tendens är att fler juniorer söker sig till snooker, inte bara för att

spela socialt, utan även tävla. Training camp kommer att arrangeras innan sommaren,
främst för utveckling av ungdomar, under ledning av P J Nolan från Irland.
Carambole: BK Paradis vann Lag-SM som arrangerades av Malmö Snooker och
Caramboleklubb. I övrigt inget nytt att rapportera.
§8. Lägesrapport områdesansvariga
Anläggning: Möte Stockholmsidrotten 2/5; Anläggningskonferens Bosön 28/5
Antidoping: David är i kontakt med RF för att få en överblick över vad som krävs av oss för
att vi ska leva upp till RFs ambitioner om ren idrott. David och Niklas avser att delta i
kurser hos RF.
Elit: Deadline 15/5 för landslagsstöd 2020. Deadline inlämning elitutvecklingsprogram
3/6, presentation 13/6. Sofia har skickat ut en förfrågan till kommittéerna för att få input
till ansökan om landslagsstöd.
Idrottslyftet: Inga nya ansökningar. Sundsvall har en ansökan liggande om finansiering av
bord, SBF har inte möjlighet att stödja projektet som ensam finansiär. Vi ber om
komplettering till ansökan, om inte det kommer måste ansökan avslås. Vi har skickat in
återrapporteringen för Idrottslyftet 2018 och väntar nu på besked om den är godkänd eller
inte.
PR & Media: Vi har presenterat ett förslag till nytt avtal med Biljardexperten, vi inväntar
återkoppling från Biljardexperten. Sven och Eva har haft möte med FIFH Malmö om att
möjliggöra ett återinförande av rullstolsbiljard på Malmö Open 2020, ett av Europas
största parasportevent. Den viktigaste tröskeln är ekonomin i arrangemanget. Sven är i
dialog med ett lokalt sponsornätverk om stöd. Det finns planer på att använda
arrangemanget för att synliggöra sporten till en bredare publik. Olympic Day på Liseberg
var tyvärr inte möjligt att genomföra eftersom det är ett utomhusevenemang, vilket inte
fungerar vädermässigt.
Ungdom: Kvalet till Youth 8-Ball Cup är genomfört på tre orter, finalen spelas i maj i
Stockholm. Sam arbetar med att konkretisera ett nytt projekt kallat ”Ung Biljard” för att
rekrytera nya ungdomar till sporten. Vi bör framöver arbeta mer aktivt mot fritidsgårdar.
Utbildning: Domarutbildning inför SM planeras. Dženan och Mats arbetar på ett underlag
till utbildningsplan.
§9. Övriga projekt
Hemsidan: Sofia arbetar löpande med innehållet på den nya hemsidan.
Nytt tävlingssystem: Linus är i dialog med ett företag som hjälper oss med att utvärdera
alternativ till ett framtida tävlingssystem. En sammanfattning över utvärderingen ligger
tillgänglig i Teams.

§10. Övriga frågor
Nordic Billiard Council höll möte i Stockholm 30/3. En viktig diskussionspunkt under
mötet var rådets existensberättigande. Det råder konsensus om att rådet framförallt
fungerar som en informell plattform för samarbete och som en gemensam röst på den
internationella arenan. Norge har uttryckt önskemål om att organisera NM för samtliga
grenar vid samma tillfälle 2021. Diskussioner förs om en nordisk tävlingslicens, d.v.s. att
en nationell licens i ett av de nordiska länderna gäller för tävling i samtliga länder.
§11. Nästa möte
Telefonmöte den 13 maj
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-04-08

Eva Viding Bussell, ordförande

Sam Mubarak, justerare

Sven Junghagen, sekreterare

