Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 7 oktober 2019
Närvarande: Eva Viding Bussell, Dmitriy Belevich, Dzenan Sahovic (till och med §8), Sven
Junghagen, Andy Nettleton, David Pennör (från §7), Mats Frösemo, Victor Kalita
(adjungerad), Sofia Asp (adjungerad)
§1. Mötets öppnande
Eva 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:
Idrottslyftsansökan från Staffanstorps BC har beviljats.
§5. RF-information
Förbundsutvecklingsplan, tre projektansökningar samt statistik inlämnat till RF den 15
september. RS fattar beslut kring stöden den 22 oktober. Eva och Sofia rapporterade kort
från den sista dialogträffen kring stödformerna.
Diskussioner kring strategier inför framtiden. Vi bör ha en målbild att ha 50 föreningar år
2020. Vi ska fokusera på vad som är viktigast för förbundet. Det är kärnverksamheten som
ska prioriteras. Det är viktigt att vi håller föreningarna informerade om de vägval vi väljer att
göra.
§6. Föreningskonferens och Biljardgalan
Genomgång av schemat för konferensen. Viktigt att deltagarna får vara med och diskutera
vad som är vår kärnverksamhet och vad vi ska fokusera på framöver.
Kommittéerna hjälper Eva med vinnarmotiveringarna till galan.
§7. Rapport från kommittéerna
Till detta möte skulle kommittéerna fundera över vad som är deras ansvarsområden.
Beslutade att bortlägga frågan tills vi vet hur den ekonomiska situationen ser ut framöver.
Pool: Uppstarten av Cuescore är fortsatt det som tagit mest tid. Det går bra, några
småproblem. Integration med IdrottOnline måste fixas snarast. Förslag på tävlingskalender
för hela våren är framtaget. Har skapat en FB-grupp med alla tävlingsarrangörer och har på
så sätt direktkontakt med alla hallar.
Gino har tagit fram en åtgärdsplan för en poolverksamhet som bär sig själv. Den har skickats
ut till övriga i PK för synpunkter. Informerat Team Sweden och PK om att stora förändringar
är på gång, att de måste förbereda sig på att budgeterna kommer att gå ner.
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Snooker: En rankingtävling har arrangerats hittills med 31 deltagare, kan vara rekord. Nästa
helg arrangeras för första gången på länge en uppdelad tävling, topp-24 spelar en tävling,
övriga har en separat tävling parallellt.
Har diskuterat att framöver se över tävlingsbestämmelserna och rankingsystemet.
Planerar för en träningshelg i november för juniorerna och topp 8-spelarna, som en
uppföljning av träningen med PJ Nolan i somras.
Internationellt satsas det mest på EM. Tittar på att skicka spelare till andra tävlingar i
Europa.
TV100-inslaget från i somras finns nu på deras hemsida. Skicka gärna feedback till Andy när
ni har tittat på det. Finns en diskussion med TV100 om att streama en elittävling.
Carambole: Arrangerat NM i Stockholm. Fick beröm av de andra länderna. Streaming
fungerade bra. Inte hört något negativt. Stockholms CC la ner mycket arbete på NM.
Aktuellt just nu: Riktlinjer för tävlingsarrangörer – röd tråd genom alla tävlingar oavsett
vilken arrangör det är, så att alla tävlingar fungerar ungefär likadant. Just nu spretar det lite.
CK har tagit in åsikter från arrangörer. För att carambole ska utvecklas och växa skulle CK
gärna se att alla elittävlingar från 2020 har stream från minst ett bord. Det är dock tufft att
kräva det av arrangörerna. På en del hallar finns det t ex inte wifi.
Ungdomsträningar på gång i Stockholm.
CK fungerar bra, har skapat en Teams-grupp där de bland annat har olika avstämningar. CKs
syn på sin roll är att vara ett verktyg för caramboleföreningarna att utveckla carambolen.
§8. Lägesrapport områdesansvariga
Anläggning: Anläggningsforum 21 oktober i Stockholm. Vi deltar troligtvis inte.
Diskussionerna är ofta över vår nivå.
Antidoping: David har anmält sig till antidopingutbildningen den 19 november. Vi har nu en
förening som har Vaccinerat klubben.
Elit: Har diskuterat ett talangutvecklingsprojekt med Linnéuniversitet som finansieras med
forskningspengar. Det är inte nödvändigtvis ett elitutvecklingsprojekt, utan kan vara ett
talangutvecklingsprojekt.
Förening: Från årsskiftet är det krav att förbundet och föreningarna kräver begränsat
registerutdrag på ledare för barn. RF har tagit fram lathundar. Vi måste besluta vilka på
förbundsnivå som vi ska kräva utdrag på.
Delrapport för Idrottslyftet ska vara inlämnad den 15 oktober.
Biljardklubben Straight Pool Gävle har begärt utträde ur förbundet och plockas bort ur
registret.
PR & Media: Kort rapport om hur arbetet med Malmö Open/European Masters fortskrider.
Inbjudan har gått ut, många spelare intresserade. Kring tävlingen byggs ett event med olika
föreläsningar.
§9. Ekonomi
Beslutade att lägga in ett extra telefonmöte den 28 oktober, när vi har fått beslutet från RF.
Bokslut, vi har tyvärr ett rätt stort minusresultat för förra räkenskapsåret, där det är den
administrativa posten som har dragit iväg. Vissa kostnader kunde vi inte förutse i
budgetarbetet, andra måste vi bli bättre på att budgetera för. Vi måste bli bättre på att
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löpande följa upp budgeten och på att ta fram prognoser. Vi måste också arbeta mer med
sponsorer.
Diskussion om att inte ta ut något styrelsearvode för andra halvåret 2019.
I underlaget till mötet finns ”frågor i budgetarbetet”. Titta på dessa till telefonmötet den 28
oktober. Resten av året kommer fokus att ligga på budgetarbete och hitta sätt att effektivisera
administrationen.
§10. Övriga frågor
Förbundskläder är beställda.
Diskussion kring idrottslyftsärendet där Staffanstorps BC erbjudits att ta över sin biljardhall.
Inga konstigheter. Föreningen köper inventarierna av en kommersiell aktör. Det är en aktiv
förening med bra verksamhet. Ansökan godkänns.
§11. Nästa möte
Telefonmöte den 28 oktober.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2019-10-07

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Andy Nettleton, justerare
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