Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 13 maj 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, David Pennör, Mats Frösemo, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Idrottslyftsansökan från Sundsvalls BK har avslagits.
Per capsulam beslut sedan senaste mötet:
Idrottslyftsansökan från Kumla BC har beviljats.
§5. Kalenderhändelser/RIM
Eva och Sofia rapporterade om vad som finns på kalendern framöver. Eva och Sofia ska
bland annat gå på kursen Jämställdhet i 5 steg samt en processutbildning för Framtidens
förening.
RIM:
Eva, Sven och Sofia åker till RIM. Eva eller Sven är ombud.
Propositioner: Vi röstar enligt lagda förslag med undantag för Anslutningsutredningen och
eventuellt Stödutredningen. Eva och Sofia ska ha möte tillsammans med några av de andra
små förbunden i veckan och diskutera andra att-satser att lägga fram. Eva återkommer till
styrelsen efter mötet.
Beslut: Styrelsen beslutade att rösta emot storlekskriteriet.
Motioner: Vi röstar enligt lagda förslag från RS.
Medlemsansökningar: Vi röstar enligt lagda förslag från RS.
Uteslutningsärenden: Kälksportförbundet har skickat in en skrivelse till RS där de åberopar
särskilda skäl för att fortsätta få vara medlemmar trots att de inte uppfyller
storlekskriterierna. Vi står bakom denna skrivelse och anser att Kälksport inte ska uteslutas.
Eva och Sofia träffar Landhockeyförbundet på onsdag återkommer till styrelsen efter det.
Beslut: Styrelsen gav ombudet mandat att rösta utifrån de uppgifter som framkommer på
plats under RIM.
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§6. Ekonomi
Uppföljning av beslut från förra mötet: sponsring av Interpool Open för marknadsföring. De
ska skicka en faktura till oss. Gino meddelar arrangören.
Skulder från Gävle och Sten Järledal. Gällande föreningen Gefle så finns en lösning. Spelarna
är meddelade om att de inte får några prispengar på Lag-SM om de inte betalat skulden.
Gällande Sten så har han fått en sista påtryckning utan respons. En offentlig skrivelse
kommer därför att göras enligt tidigare beslut.
Kort diskussion om budgeten för nästa års EM i pool. Det just avslutade EM:et har hållit
budget. Till nästa EM skickas förmodligen en mindre trupp eftersom resultaten uteblivit.
Kort rapport från kassören, vi ligger i enlighet med budget. Ungdoms-SM ska bokföras på
kontot för Ungdomsmästerskap och pengarna från Framåt för fler i rörelse ska användas.
§7. Rapport från kommittéerna
Pool: Tyvärr uteblivna resultat på EM med undantag för Henrik Larsson som tog guld och
brons. Laget var också nära att ta medalj.
SM i Göteborg: Linus och Kville har läget under kontroll. Resultatet från SPT är bra men SM
kommer ändå gå back på grund av kontrolluppgifter och skatter. Det har styrelsen diskuterat
tidigare och till nästa år ska en förändring för utbetalning av prispengar ske.
Sändningarna kommer att ha kommentatorer som får betalt. Domarutbildning diskuteras.
Har beslutat att inte ta in några reserver till enskilda dagar eftersom det blev struligt förra
året. Det är möjligt att det blir färre starter i år, cirka 100 st totalt, eftersom SM ligger i slutet
av juni. Beställning av priser och pokaler har en tendens att falla mellan stolarna varje år.
Carambole: EM blev inte framgångsrikt. Fyra herrar och en dam, ingen gjorde några
särskilt bra resultat. Sista rankingtävlingen och sedan SM i Stockholm. Skickar två deltagare
till Worldcup i Vietnam.
Eva ska på möte med projektgruppen för NM i höst.
Sam frågade efter att få vara med på ett kommittémöte för att få diskutera införandet av ett
Ungdoms-SM nästa år.
Snooker: Planerar SM. Training Camp i sommar för fyra ungdomar med PJ Nolan från
Irland. PJ jobbar med många andra landslag i Europa så han har bra erfarenheter som
snookerkommittén kan dra nytta av. Arbetet med vad Team Sweden Snooker är, vilka som
ska ingå etc. fortskrider. De spelare som är aktuella att ingå i Team Sweden bjuds in till
Training Camp.
Eva rapporterade från EPBF:s årsmöte. Två intressanta projekt presenterades. Det ena att
ledarutbildningen ska bli tydligare och bättre upplagd variant jämfört med tidigare versioner.
Det andra att det i Holland finns ett projekt (SmartPool) för att marknadsföra sporten mot
ungdomar i skolorna. De har hopfällbara bord och en lärobok. Biljarden används under
lektioner i t ex matte och fysik. SBF kommer att titta på möjligheterna att introducera
projektet även i Sverige.
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§8. Lägesrapport områdesansvariga
Anläggning: Andy rapporterade från Anläggningsforum arrangerat av Stockholmsidrotten.
Stor anläggningsbrist i Stockholm. Andy ska på en anläggningskonferens på Bosön den 28
maj.
Antidoping: David har beställt material från Antidoping, bland annat banderoller som ska
användas under SM i carambole.
Elitutveckling: Sven presenterade det påbörjade dokumentet samt sitt samtal med
Liselotte, vår kontaktperson på RF inom elit. Den plan vi ska presentera i juni behöver inte
vara fullständig. Det är en process. Vi behöver inte svara på varje fråga utan det är upp till oss
hur vi lägger upp texten under varje rubrik. Det som ska göras härnäst är att samla in rådata
genom omvärldsbevakning. När planen är färdig skickas den ut till kommittéerna, och sedan
till styrelsen för ett per capsulam beslut. Deadline till RF är 3 juni.
Underlag för landslagsstödet 2020 ska vara inskickat senast 15 maj. Sofia har fått
information från kommittéerna och skickar in.
Förening: En föreningsträff kommer att arrangeras i Stockholm tillsammans med
Stockholmsidrotten den 22 maj.
PR & Media: Malmö Open 2020 behöver ha ett svar från oss till sitt styrelsemöte i juni.
Beslut: Styrelsen beslutade att SBF finansierar tävlingen själva om vi inte skulle hitta någon
sponsor. Det handlar om 30-40 000 kr.
Livesändning av SM och NM i carambole. Kommittén har inkommit med en förfrågan att
köpa in plattor och stativ. Styrelsen efterfrågar ett tydligare kostnadsförslag från dem för att
kunna ta ställning.
Ungdom: Sam redovisade Ungdoms-SM. Tävlingen gick bra och deltagare och ledare var
nöjda. Sam har gjort en redovisning som visar vilka områden som behöver förbättras till
nästa år, bland annat roller & ansvar och anmälningar & betalningar.
Det uppstod en incident med en spelare från Växjö där föreningen vägrade skjutsa dit den
kvalificerade spelaren om inte en okvalificerad spelare också fick följa med. Sam undersöker
med Växjö vad som faktiskt hände.
Utbildning: Presenterade ett första förslag på en funktionärsutbildning till hösten. En stor
del av utbildningen kommer att genomföras på distans med några fysiska träffar. Det är en
grundläggande funktionärsutbildning som sedan kan byggas på med andra delar. Gino och
Mats arbetar vidare med upplägget för utbildningen.
§9. Övriga projekt
Nytt tävlingssystem.
Ett extra möte enbart för att diskutera tävlingssystemet bör hållas. Samtliga alternativ ska då
ha lämnat in ordentliga underlag som gås igenom steg för steg för att se vilka för- och
nackdelar de innebär för de olika grenarna.
§ 10 Övriga frågor
Föreningskonferensen arrangeras den 19-20 oktober. Tänk på det när ni lägger
tävlingskalendern.
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§11. Nästa möte
Telefonmöte den 10 juni.
Återkommer med datum för det separata mötet för tävlingssystemet.
§11. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-05-13

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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