Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 15 mars 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Sven Junghagen, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren,
Anna-Karin Bedeus, Malin Lindström, Sofia Asp (adjungerad), Victor Kalita (adjungerad)
Närvarande från valberedningen: Pernilla Hofvander, Daniel Silvennoinen
§1. Mötets öppnande
Eva hälsade alla välkomna.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Sofia Asp. Till justerare valdes Victor Kalita.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Inget att rapportera.
§5. Aktuellt från RF
Verksamhetsstöd och projektstöd
RF har meddelat att verksamhetsstöden och projektstöden som är beviljade för 2020-2021
även får användas under 2022. För verksamhetsstöden ska fortsatt en rapportering göras i
mars 2022 men ingen ny plan behöver skickas in om man avser att använda medlen 2022.
För projektstöden (Framtidens Biljardförening och Kön har inget kön) måste en reviderad
tidsplan skickas in om medlen ska användas 2022.
Workshop Aktiv i idrott
Eva och Sofia rapporterade kort från den workshop de deltagit i. RF har tagit fram förslag på
ett nytt begrepp som endast innefattar aktiva idrottsutövare. Kvalitetssäkringen av data
fortsatt osäker. Arbetet fortsätter.
Skrivelse om RF-stämman
SBF tillsammans med några andra förbund kommer att skicka in en skrivelse till RS med
förslaget att RF-stämman delas upp om den inte går att genomföra fysiskt i maj.
§6. Ekonomi
Genomgång av det ekonomiska läget. Eftersom ingen verksamhet bedrivs har vi väldigt få
kostnader utöver de löpande.
Vi använder idag Speedledger som är ett väldigt enkelt bokföringsprogram kopplat till
Swedbank. Det saknar en rad funktioner. Ann-Sofie föreslog att vi ska byta till Visma istället
som bland annat går att koppla ihop med IdrottOnline.
Beslut: Att byta bokföringsprogram till Visma.
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§7. Rapport från kommittéerna
Nordiska rådet
Eva, Andy och Victor deltog på möte med Nordiska rådet. Uppdaterade varandra om läget i
respektive länder med anledning av corona. Politik kring främst CEB. Vi följer vad som sker
och det som Norge och Danmark driver.
Carambole
Victor rapporterade kort från CEBs medlemsmöte den 4 mars. Bland annat fick de
information om en ungdomssatsning i Danmark där de via matte har biljard i skolorna.
Efterlysning av ny ordförande till CK kommer att läggas ut inom kort. Victor kommer att
finnas kvar för en ordentlig överlämning.
Pool
Inte så mycket att rapportera.
Snooker
Har gjort scenarioplanering kring om/när tävlingsverksamheten kan komma igång. Vid start
i aug/sept är planen att spela SM då.
Har börjat planera för snookerfilmen till hemsidan som enkelt förklarar hur snooker spelas.
§8. Rapport från utskotten
Anläggning
Den digitala anläggningsträffen hade 15-20 deltagare och var uppskattad.
Projektet i Falun kommer inte att fortsätta eftersom det saknas lokalt engagemang.
Arbete med kravspecifikation för nationalarena pågår. Två nya medlemmar i arbetsgruppen
för nationalarena: Roger Åkerblom och Morgan Höggren.
Kartläggning av hallar och bord pågår. En karta kommer att läggas ut på hemsidan.
Diskussion kring vilka hallar och bord som ska vara med på kartan.
Beslut: I ett första steg läggs utöver våra föreningar endast större hallar in.
Barn och ungdom
Kartläggning av nuläget hos föreningarna pågår. En digital uppstartsträff genomförs den 13
april. SBF har målsättningen minst 15 föreningar som bedriver regelbunden verksamhet och
söker LOK-stöd.
För 2019-2020 är det 8 föreningar som har sökt LOK-stöd. Statistik för 2020 visar för
biljarden, liksom för många andra idrotter, att antalet deltagartillfällen har gått ner på grund
av corona.
Elitutveckling
Inget nytt att rapportera.
Arbete med Elitutvecklingsplanen samt att kontakt med Linnéuniversitet har tagits.
PR & marknadsföring
Arbete med att ta fram olika delar av en kommunikationsstrategi samt handlingsplan pågår.
Analys av hemsidan ska göras närmaste tiden, med fokus på externa intressenter.
Brainstorming om olika sätt att nå utanför våra egna kanaler och väcka intresse hos
allmänheten.
Scanning av gamla biljarddokument pågår, publicering på hemsidan kan snart påbörjas.
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Utbildning
Utbildningsplattform – Idrottens utbildningsplattform framtagen av tre förbund är kraftfull
och heltäckande men dyr. Förslaget är därför att vi tar fram en egen plattform.
Harvest Film/M-Prod har tagit fram ett mycket bra förslag. Vi väntar på offert.
Utveckling
Kvinnliga Egon kommer att få besök av världsstjärnorna Ewa Mataya Laurence och Kelly
Fischer i mars-april för samtal och frågor.
§9. Rapport från projekten
Framtidens Biljardförening – En kö för alla
Uppstart med distrikten den 23 mars.
Värdegrund
Den digitala träffen var lyckad men hade tyvärr inte så många deltagare. Den spelades in och
kommer att användas som utbildningsmaterial framöver.
§10. Styrelsefrågor
Kön har inget kön: workshop om inkludering för förbundsstyrelsen den 23 mars.
Kort genomgång om vad styrelsehelgen den 17-18 april kommer att innehålla.
Diskussion om kommunikation i sociala medier. Hur ska vi bemöta kommentarer som vi får?
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12. Nästa möte
Styrelsehelg 17-18 april.
§ 13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-03-15

Eva Viding Bussell, ordförande

Sofia Asp, sekreterare

Victor Kalita, justerare
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