Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 15 februari 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren, David Pennör,
Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, 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 Sam Mubarak.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam beslut 2021-01-31: Svar på fyra remisser till RF-stämman.
§5. Aktuellt från RF
Ekonomiska stöd
Beskedet om fastställande av bidragen för 2021 har kommit. Beslut i enlighet med tidigare
kommunicerade summor.
Delredovisning av verksamhetsstöden ska vara inne senast den 1 mars. Eva och Sofia
ansvarar.
Workshop Aktiv i idrott
Eva och Sofia har bjudits in att tillsammans med några utvalda SF delta i en workshop kring
att kvalitetssäkra parametern Aktiv i idrott.
Corona
Eva och Sofia informerade om senaste nytt gällande corona och de restriktioner som gäller
för idrottsrörelsen. RF har löpande dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten.
§6. Rapport från kommittéerna
Eva och Sofia kommer att ha uppstartsmöten med respektive kommitté under februari-mars
Pool
Information från EPBF om Eurotour och EM. Vårens arrangemang uppskjutna till hösten.
EM för juniorer är än så länge fortsatt planerat att genomföras i juli.
EPBF skickade i januari ut en enkät till alla medlemsländer där man skulle ange det
uppskattade antalet poolspelare (både spelare som tävlar och hobbyspelare), antalet
poolbord samt hur många etablissemang det finns att spela biljard på, ur ett nationellt
perspektiv. EPBF ska sammanställa siffrorna och skicka till IOK. Vi har svarat på enkäten
men påpekade, liksom ett antal andra länder, att det är svårt att verifiera siffrorna.
PK har gjort en scenarioplanering med ett antal olika alternativ beroende på när uppstart av
tävlingsverksamheten kan ske.
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Snooker
Andy rapporterade kort från EBSA:s digitala årsmöte. Det bestod mest av formalia och
ändringar av stadgarna.
Planen är att EM ska genomföras i Portugal i oktober.
SK har inte haft något möte. På grund av renovering stänger Snookerhallen den 1 mars och
håller stängt i minst fyra månader. Det innebär att det saknas en tävlingsarena om
tävlingsverksamheten skulle komma igång innan dess. SM kommer troligtvis att arrangeras
efter sommaren.
Carambole
Alla internationella tävlingar är inställda. En internationell inbjudningstävling har
genomförts, där Torbjörn deltog.
§7. Rapport från utskotten
Barn och ungdom
På uppstartsmötet diskuterades övergripande om verksamhetsplan, mål och projekt för
kommande år. Till nästa möte ska Sam precisera vilka områden som ska prioriteras och sätta
mer tydliga mål. Utskottet kommer att bestå av några fasta medlemmar, utöver det kommer
ett antal olika arbetsgrupper att arbeta med olika projekt.
Youth 8 ball cup är planerat att genomföras i höst. Det finansieras av Tillsammans för fler i
rörelse. Projektplanen till Tillsammans för fler i rörelse är inskickad.
Beslut: Medlemmar i Barn och ungdomsutskottet: Sam Mubarak, Sofia Asp och Daniel
Silvennoinen. Fler medlemmar kan tillkomma.
Elitutveckling
På uppstartsmötet diskuterades övergripande vad som är fokusområden under året. Kommer
främst att fokusera på gemensamma nämnare mellan grenarna och talangutveckling. En
uppdatering av Elitutvecklingsplanen ska skickas in till RF.
Beslut: Medlemmar i Elitutvecklingsutskottet: Sven Junghagen, Ann-Sofie Löfgren, Jonas
Fahlander och Victor Kalita.
PR & marknadsföring
Idéutbyte om utskottet under uppstartsmötet. Fokus 2021 är att ta fram strategier för
förbundets olika kommunikationskanaler, sponsring samt att ta fram PR-material. En
bildbank med bilder i olika kategorier ska tas fram. Brett utskott som består av olika delar.
Eva sätter ihop en kompetenslista för utskottet för att därefter göra en efterlysning efter
intresserade.
Beslut: Medlemmar i PR & marknadsföringsutskottet: Eva Viding Bussell, Andy Nettleton,
Victor Kalita, Anna-Karin Bedeus, Robin Svensson Skärlind och Sabina Enberg.
Utbildning
Kort rapport om det som sker just nu. Två tränarutbildningar tas fram, en
introduktionsutbildning och en grundtränarutbildning. Möte inbokat med en webbutvecklare
samt att utskottet ska få en demonstration av Idrottens utbildningsplattform på nästa möte.
En medlemsenkät ska genomföras om tränarutbildningar.
Utbildningsutskottet och Elitutvecklingsutskottet har löpande kontakt.
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Beslut: Medlemmar i Utbildningsutskottet: Jessica Petterson, Eva Viding Bussell, Sam
Mubarak, Adrian Weiss, Louise Furberg och Henrik Paleda.
Utvecklingsutskottet
Består till stor del av de projekt vi bedriver. För området trygg idrott ska olika policys och
riktlinjer tas fram under året.
Föreningsutveckling: Sofia Asp
Trygg biljard: Sofia Asp, Jessica Pettersson
Trygg biljard – Antidoping: David Pennör, Sofia Asp
Jämställdhet: Jessica Pettersson
Idrott för äldre: Jessica Pettersson
Parabiljard: Eva Viding Bussell, Henrik Larsson
Anläggning
Fokus 2021: föreningsdrivna hallar, kartläggning av hallar och bord samt planering nationellt
biljardcentra/nationalarena.
En digital anläggningsträff för våra föreningar kommer att genomföras den 24 februari.
Beslut: Medlemmar i Anläggningsutskottet: Andy Nettleton, Eva Viding Bussell, Daniel
Silvennoinen, Sofia Asp.
Projekt Airena
Eva informerade om Projekt Airena i Falun där det kan finnas möjlighet att skapa en
nationalarena. Ny anläggning som byggs på Lugnet. Varje idrott ansvarar själv för drift och
underhåll. Långtidskontrakt.
Diskussion kring om det här är något vi ska gå vidare med. Oavsett om just den här arenan
blir aktuell eller inte behöver vi ta fram specifikationer kring hur vi vill att en eller flera
nationalarenor ska se ut.
Beslut: att gå vidare med projektet genom att bilda en arbetsgrupp som specificerar olika
upplägg.
Till nästa möte bör arbetsgruppen ha tagit fram underlag kring olika upplägg. Styrelsen fattar
därefter beslut om projektet ska fortlöpa.
Arbetsgrupp: Andy Nettleton, Eva Viding Bussell, Malin Lindström och Daniel Silvennoinen.
Arbetsgruppen har befogenhet att tillsätta fler personer.
§8. Rapport från projekten
Kort rapport om projekten.
Framtidens Biljardförening – En kö för alla
Digital träff om föreningsutveckling 24 mars.
Demokrati – olika former av material tas fram, lathundar och förklaringar.
Fortsatt fokus på att försöka öka kontakten med distrikten.
Förhoppningsvis föreningsbesök till hösten.
Jämställdhet – Kön har inget kön
Digital träff den 10 mars om värdegrundsarbete.
Kvinnliga egon – två digitala träffar under första halvåret. En med Ewa Mataya Laurance och
en med Kelly Fischer.
Workshop med styrelsen i mars.
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Idrott för äldre – En kö hela livet
Fyra föreningar som ingår i pilotprojektet. Hade uppstartsmöte förra veckan.
§9. Styrelsefrågor
Det första nyhetsbrevet skickades ut förra veckan till föreningarnas kontaktadresser. Syftet
med nyhetsbrevet är att sprida vad som är aktuellt hos förbundet till föreningarna. Skickas
varannan månad.
Workshop inkludering den 23 mars. Ingår i projektet Kön har inget kön. Hela styrelsen ska
vara delaktiga.
Valberedningen kommer delta i ett styrelsemöte under våren.
Coronagruppen ska titta på förutsättningar för verksamheten när den startas upp igen. Vad
händer om en eller flera tävlingsarrangörer försvinner om hallarna går i konkurs eller
liknande.
§10. Övriga frågor
Eva informerade om att samtliga mottagare av Hedersutmärkelsen är informerade. Totalt 16
mottagare. Ewa Mataya Laurance lades till på listan efter föregående möte.
§11. Nästa möte
Telefonmöte 15 mars.
§12. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-02-15

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Sam Mubarak, justerare
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