Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 8 juli 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, 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
Vid förra styrelsemötet fattades fyra beslut:
Betalningsrutiner spelarfakturor
Byte av datum för styrelsemöten i aug-sept.
Att förbundet inte ska köpa in streamingutrusning
Påbörja förhandling med Cuescore.
Inga Per capsulam-beslut sedan förra mötet.
§5. Ekonomi
Bokslutet är inte klart. Vi har fått preliminära rapporter från RF. Dmitriy och Kristin gör
klart bokslutet efter sommaren.
Eva kommer att skicka ut en budgetmall till kommittéerna under sommaren. Om alla
kommittéer utgår från samma mall blir det lättare att jämföra budgeterna.
Utbetalning av prispengar för SM i pool.
Beslut: Att prispengarna för SM i Pool betalas ut till föreningarna i form av ett
träningsbidrag.
§6. RF-information
Vi behöver koppla Förbundsutvecklingsplanen både till vår existerande verksamhetsplan och
handlingsplanen för Idrottslyftet. För paraidrott, elit och vuxna/äldre behöver vi ta fram helt
nya mål. Statistik om paraidrott och motionsidrott för vuxna/äldre redovisas via en enkät. Vi
kommer att inhämta statistik från våra föreningar via enkät som går ut under vecka 28.
Eva och Sofia arbetar vidare på förbundsutvecklingsplanen samt projektansökningarna och
skickar ut information till styrelsen och kommittéerna allteftersom. Inkom gärna med förslag
på projekt.
§7. Föreningskonferens
Föreningskonferensen den 18-20 oktober kommer att ha Tema framtid. Vad behöver vi inom
svensk biljard göra för att överleva och växa? Eva och Sofia arbetar på ett ramprogram. En
del av upplägget är att ha parallella pass så att deltagarna kan välja ett ämne de är
intresserade av.
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Till middagen på lördagen och Biljardgalan är det öppen anmälan. De som inte är
konferensdeltagare betalar en mindre summa.
Två ungefär likvärdiga offerter från hotell i Malmö diskuterades.
Beslut: Att lägga konferensen på Scandic Triangeln i Malmö.
§8. Cuescore
Cuescore har skickat ett avtalsförslag. Det granskas just nu av en jurist.
Integration med IdrottOnline kostar cirka 20 000 kr per år. Det är en viktig men tyvärr
ganska dyr komponent.
Ett alternativ är att vänta med integrationen av data från BiljardOnline samt IdrottOnline till
början av nästa år och se över möjligheterna att söka projektmedel för det. Planen är att pool
börjar använda Cuescore i september.
Pool har bildat en arbetsgrupp för att ta fram rutiner och manualer för att använda systemet
inför, under och efter tävling.
Eventuella kostnader för det tävlingsadministrativa system som snooker använder bekostas
av förbundet så länge som Cuescore inte har den funktionalitet som snooker behöver.
§9. Rapport från kommittéerna
Pool. SM i Kville var ett bra arrangemang. Kville har lämnat bra feedback om vad som kan
förbättras. Artikel i Göteborgsposten.
Carambole. Torbjörn och David har deltagit i World Cup i Portugal.
Snooker. Juniorlägret med PJ Nolan gick bra. Planerar att fortsätta någon form av samarbete
med PJ framöver med Team Sweden Snooker. TV100 var på lägret och filmade. Det kommer
att visas i september. De är intresserade av att sända finaler i rankingtävlingar.
§10. Lägesrapport områdesansvariga
Anläggning. Eva, Andy, Sofia hade ett uppstartsmöte i förra veckan och bollade idéer. Ska ta
fram en plan med fokusområden. Planen ska vara klar i oktober.
Antidoping. Grundkurs i antidoping den 19 november. David kommer att anmäla sig.
Inga biljardklubbar har genomgått utbildningen Vaccinera klubben. David kommer framöver
att arbeta med att informera om den.
Elit. Vår inlämnade Elitutvecklingsplan innehåller främst de utmaningar vi har att arbeta
med framöver. Nästa steg är att initiera olika projekt i samarbete med Linnéuniversitet och
GIH om bland annat talangutveckling. Målsättningen är att ta medaljer på internationell nivå
år 2025. Projekten involverar samtliga grenar.
Viktigt fokusområde för förbundet är utbildning av ledare. Vi behöver arbeta med att ändra
vår kultur så att fler vill bli tränare och att fler väljer att använda sig av tränare. Inställningen
till tränarrollen blir ett område som diskuteras på föreningskonferensen.
Har diskuterat hur vi behöver organisera oss för att förbättra arbetet inom de olika
ansvarsområden. Elit och Utbildning behöver t ex samarbeta kring ledarutbildningar och
utvecklingstrappan.
Förening. Inget särskilt att rapportera. Enkät går ut i veckan.
PR & Media. Eva har haft ett möte med Francotyp. De säljer kontorsmaterial och
förbrukningsmaterial, har en webbshop med över 30 000 artiklar. Förbundet och alla våra
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föreningar får 12% rabatt och fri frakt. Eventuellt intresserade av sponsring nästa år. Eva ska
återkomma till dem med projekt att sponsra.
Påbörjat webbfrågor på Facebook. Bra gensvar hittills.
Startade upp förbundets Instagramkonto förra veckan och en ny sida på Facebook –
UngBiljard.
Till Junior-EM i pool i juli ska landslaget marknadsföras på ett annat sätt än tidigare, mer av
ett helhetsgrepp med pressmeddelanden och sociala media. Juniorerna och ledarna sköter
Instagramkontot under EM samt uppdaterar på Facebook UngBiljard.
Ungdom. Carambole-SM finns intresse men är en stor utmaning. Tanken är att arrangera i
början på nästa år, Sam arbetar med att få fram en arbetsgrupp.
Uppföljning disciplinärendet under Youth 8-ball. Sam har inte fått tag i ledaren från Växjö.
Projekt UngBiljard: Facebook-sida, Instagram och egen sida på hemsidan. För barn- och
ungdomar och för fritidsledare och andra intresserade vuxna. Uppdateras med olika
övningar, utmaningar, förbundsinfo, med mera.
För att få fler fritidsledare att satsa på biljard ska Sam undersöka om det finns möjlighet att
få prata om biljard på en konferens för fritidsgårdar.
En mall för hur klubbar som besöker fritidsgårdar ska tänka, vad de ska prata om, etc. ska tas
fram.
Utbildning. Har börjat med planeringen av första träffen för funktionärsutbildningen.
Målbilden är 30-40 deltagare.
§11. Övriga frågor
Diskussion kring vad förbundet ska heta på engelska.
§12. Nästa möte
Telefonmöte den 19 augusti.
§13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-07-08

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

David Pennör, justerare
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