Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 24 juni 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic, Sven Junghagen, Andy
Nettleton, Bo Svensson, Niklas Virtanen, Mats Frösemo, Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Dmitriy Belevich.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter att ha justerats. Aktuellt från kommittéerna och Lägesrapport
från områdesansvariga flyttades ner till § 9 respektive 10, under övriga frågor lades frågan
om inköp av gemensam streamingutrustning till.
§4. Uppföljning av beslut
Skrivelse från PK om SPT-skulden. Straight Pool Gävle har betalat och Gefle BK:s skuld
reglerades via prispengarna på Lag-SM.
Per capsulam-beslut den 13 juni avseende styrelsearvoden. Totalt utbetalas 51 254 kr, inkl
arbetsgivaravgifter, fördelat på 10 personer.
Per capsulam-beslut den 22 juni avseende att öka Sofias tjänst till 75 % från och med den 1
augusti.
§5. Ekonomi
Diskussion kring landslagsspelare som vägrar att betala fakturor för deltagande på
mästerskap.
Beslut: Att till nästa säsong skicka två påminnelser med påminnelseavgift till de som inte
betalar och därefter skicka skulden till inkasso. Ta fram en skriftlig instruktion kring
betalningsrutiner.
Status inför bokslut. Resultatmässigt ligger vi i enlighet med budget. Kapitalet är orört. Det
har varit ett stabilt år ekonomiskt.
Till nästa år måste USM budgeteras bättre. Årets USM täcks av Framåt för fler i rörelse.
Det är svårt att budgetera för det kommande året eftersom vi ännu inte vet vad de nya
stödformerna kommer att innebära för oss. Beslut om stöd för 2020 kommer tidigast i
oktober.
Eva och Sofia ser över hur mycket av Utvecklingsstödet vi har kvar inom Idrottslyftet och
vilka projekt som ska genomföras i höst.
Respektive kommitté ska inkomma så snart som möjligt med ett uppdaterat förslag på
budget för sin verksamhet under nästa säsong, som ska läggas till arbetet med den nya
Förbundsutvecklingsplanen.
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§6. Aktuellt från RF/Kalenderhändelser
Eva och Sofia har varit på tre möten om de nya stödformerna. RF arbetar just nu med att ta
fram de parametrar som ska ligga till grund för de olika stöden. Beslut tas av RS i oktober.
Det finns tre olika former av stöd som vi kan få ta del av: organisationsstöd, verksamhetsstöd
och projektstöd. Vi är garanterade organisationsstöd motsvarade 90 % av vårt SF-stöd för
2019. Ett krav för att få stöd år 2020 är att lämna in en Förbundsutvecklingsplan. Eva och
Sofia har påbörjat arbetet och återkommer till kommittéerna och respektive områdesansvarig
om vilket arbete de behöver göra. Förbundsutvecklingsplanen ska vara inlämnad senast den
15 september.
§7. Övriga frågor
Medlemskonferens den 18-20 oktober.
Eva har tagit in offerter från Malmö och Göteborg. Eva och Sofia planerar innehållet.
Konferensen kommer att bestå av tre delar: gemensam konferens, workshops i grupper samt
valbara arbetspass. Middag och Biljardgalan på lördag kväll. På söndagen
Funktionärsutbildning.
Byte datum för styrelsemöten i augusti/september.
Tidigare datum: Telefonmöte 12/8 och 9/9, fysiskt möte 21-22/9.
Nya datum: Telefonmöte 19/8 samt fysiskt möte den 7-8/9 i Stockholm. Oförändrat datum
för telefonmötet den 7/10
Inkommen disciplinanmälan
Hänskjuts till senare möte, handläggningen är inte klar.
Förbundskläder
Flera i styrelsen har uttryckt önskemål om att det ska synas vilken idrott de representerar vid
olika möten, konferenser, tävlingar, etc. Eva och Sofia tar fram en lista med olika plagg i
rimlig prisnivå, där styrelsen sedan kan välja ett plagg vardera. Eva och Sofia tittar även på
annat profilmaterial som tygmärken, pins, visitkort, pennor.
Introduktionsdag för nya styrelsemedlemmar.
RF erbjuder en kostnadsfri introduktionsdag den 11 september i Stockholm. SBF betalar resa
och boende för den som är intresserad av att delta.
Gemensam streamingutrustning.
Diskussion kring om det ska finnas en centralt ägd utrustning. Beslutades att det inte är
något som förbundet ska satsa på pga logistikhanteringen. Istället bör föreningarna få mer
information och hjälp med att köpa in egen utrustning och använda SolidSport-kontot för
sändningar.
§8. Övriga projekt – Nytt tävlingssystem
Carambole rekommenderar Cuescore sedan tidigare. Pool har också beslutat att
rekommendera Cuescore. För snooker saknas viktiga delar i Cuescore och Johans system är
därför bättre för dem. Det är t ex inte möjligt att lägga in serier inom ett frame, utan det går
endast att lägga in frames.
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Det som är viktigast är de olika grenarnas behov. Om det inte går att hitta ett system som
passar alla ska inte en gren tvingas in i ett system som inte fungerar. Carambole och Pool kan
därför välja Cuescore och Snooker kan välja Johans system.
Kostnaden för Cuescore är cirka 50 000 kr/år. Prisgarantin hos Cuescore gäller i fem år,
vilket måste vägas in i kontraktsskrivningen. Cuescore går att integrera med IdrottOnline
men kostnaden för det ligger utanför offerten.
Alla klubbar får en egen inloggning under SBF:s förbundsabonnemang, utan kostnad. Det är
praktiskt och samlar alla biljardtävlingar i landet på samma plats.
Beslut: Att inleda förhandlingar med Cuescore om att teckna ett förbundsabonnemang för
biljardförbundets behov.
Gino förhandlar med Cuescore tillsammans med Robert Haag. I förhandlingarna ska de lyfta
behoven för snooker.
§9 Rapport från kommittéerna
Pool: SM arrangeras i veckan i Göteborg. Chamat och Larsson spelar World Cup of Pool. My
har blivit uttagen till Atlantic Challenge Cup i höst utifrån sina resultat på EM och VM.
Snooker: SM gick bra. Mikael Wendeberg från Malmö Carambole och Snookerklubb är ny
medlem i SK. Andy rapporterade kort från EBSA:s årsmöte i Belgrad.
Carambole: Utvecklingen går framåt. Nästa säsong kommer det att finnas 20 bord i Sverige,
vilket gör det möjligt att sprida carambolen ytterligare. Dokumentär på SVT om Torbjörn
Blomdahl. SM i Stockholm lyckat. Bosse rapporterade kort från CEB:s årsmöte och
symposium. De planerar eventuellt att fortsätta med evenemangen i Brandenburg vartannat
år, i så fall måste vi skriva en motion till nästa kongress.
§10. Lägesrapport områdesansvariga
Anläggning: Andy gav en kort rapport om anläggningskonferensen på Bosön. Den handlade
främst om storskaliga projekt och det är svårt att veta hur man som liten idrott ska kunna
applicera detta.
Antidoping: Beställt material till SM i pool.
Elit: Sven lämnade mötet vid åtta, innan denna punkt, och inkommer därför med en skriftlig
rapport. Mats redogjorde kort för elitpresentationen vi gjorde inför RF.
Förening: Sofia och Eva tittar på vilka projekt som ska genomföras till hösten.
PR & Media: Det är nu klart att vi ska vara med på Malmö Open.
Biljardexperten har inte gett någon respons på avtalsförslaget, Eva har därför meddelat att
det senaste avtalsförslaget inte längre är aktuellt.
Ungdom: Sam inte närvarande.
Utbildning: Har inte hunnit arbeta mer med funktionärsutbildningen sedan förra mötet.
Övrigt: Kommittéerna ska skriva en verksamhetsberättelse för året.
Rapportera till Eva och Sofia när ni har semester/är bortresta.
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§11. Nästa möte
Telefonmöte den 8 juli.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-06-24

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Dmitriy Belevich, justerare
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