Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 19 april 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Sven Junghagen, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren,
Anna-Karin Bedeus, Sam Mubarak, Sofia Asp (adjungerad), Victor Kalita (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
Inget att rapportera.
§5. Aktuellt från RF
Corona
RF gör en översyn av hur idrotterna har drabbats av corona med fokus på nuläge och framtid.
Arbetet består av en enkät med statistik samt samtal med alla SF.
Diskussion om hur biljarden påverkats av corona, vilka orosmoln vi ser framöver och vilka
åtgärder vi tycker att RF ska prioritera för att stötta oss framöver.
Corona – föreningar som arrangerar tävlingar
Sedan december är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att inga tävlingar ska
genomföras. Det finns indikationer på att föreningar fortsatt arrangerar tävlingar.
Beslut: Att Cuescore inte ska användas så länge som rekommendationen från
Folkhälsomyndigheten föreligger. Föreningar som fortsatt använder Cuescore varnas,
därefter kan böter utdömas.
Beslut: Att skicka ett mejl till Staffanstorps BK och Kix BK med anledning av att de
arrangerat ett derby över regionsgräns.
Förbundsutvecklingsplanen 2022-23
Mall och instruktion för Förbundsutvecklingsplanen har nu skickats ut från RF. Den består
av två delar, nulägesbeskrivning samt strategisk inriktning 2022-23 och ska vara inskickad
senast den 1 september.
Ombud Riksidrottsmötet
Riksidrottsmötet 28-30 maj. SBF har ett ombud samt kan anmäla fritt antal åhörare. Ombud
kommer eventuellt att få delta på plats. Åhörare deltar digitalt.
Beslut: Att utse Eva Viding Bussell till ombud på Riksidrottsmötet.
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§6. Ekonomi
Kort rapport från Ann Sofie. Visma är införskaffat och arbete pågår med att flytta över
bokföringen dit.
§7. Rapport från kommittéerna
Carambole
UMB:s årsmöte i juni är inställt.
CK har lagt ut efterlysning om ny ordförande.
Pool
Information har kommit om att EM för juniorer i juli-augusti kommer att genomföras.
Snooker
Instruktionsfilmen är nästa klar.
§8. Rapport från utskotten
Anläggning
Arbetet med kravspecifikation för nationalarenan pågår. Kommittéerna har lämnat sina
kravspecifikationer. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en affärsplan. Har tittat på en
lokal i Sundbyberg men det är lång väg kvar till någon form av beslut. Lokalen används som
modell i arbetet med att ta fram kravspecifikationer och affärsplan.
Ny medlem i arbetsgruppen för nationalarena: Henrik Svedstedt.
Har fått ett erbjudande om att köpa 15 begagnade poolbord till ett mycket bra pris.
Barn och ungdom
Digital föreningsträff genomfördes den 13 april. Det var främst föreningar som redan
bedriver verksamhet som närvarade. Blev en bra träff med erfarenhetsutbyte.
Kartläggning nuläge hos föreningar har genomförts.
Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för att bedriva Barn- och ungdomsverksamhet.
Elit
Löpande arbete enligt verksamhetsplanen.
Har inte haft något möte sedan uppstartsmötet. Kallar till ett nytt möte inom kort.
PR & kommunikation
Arkiv finns nu publicerat på hemsidan. Publicering varje vecka under hashtaggen
#entittiarkivet. Fortsatt arbete under året med målsättning att vara klart till årsskiftet.
Arbete med att ta fram olika delar av en kommunikationsstrategi samt handlingsplan pågår.
Eva har haft kontakt med Rättighetsbyrån som kan hjälpa oss med att ta ut en riktning med
vad vi vill med vårt varumärke, osv. Arbetet sker bland annat genom en workshop med
styrelsen. Offert på 50 000 kr inklusive moms.
Beslut: Att gå vidare med offerten från Rättighetsbyrån.
Finns nu möjlighet att använda sig av Blocks istället för boxar i IdrottOnline.
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Utbildning
Kort demo av utbildningsplattformen från Harvest Film/M-Prod.
Har fått en offert från Harvest Film/M-Prod. för webbutveckling och filmpaket.
Adrian Weiss har presenterat en projektplan för biljarddelen av intro- och
grundutbildningarna och lämnat en offert för det samt för filmpaket.
Beslut: Utskottet får mandat att välja alternativ till framtagandet av tränarutbildningarna.
Utveckling
Jämställdhet: Kvinnliga Egon har haft två uppskattade besök av världsstjärnorna Ewa
Mataya Laurance och Kelly Fisher.
Fråga har också lyfts om vi inte kan erbjuda den här typen av träffar för alla biljardspelare
som är intresserade, utanför nätverket.
Förening:
Beslut: Ny medlemsförening Klubb Snooker 247
Antidoping:
Ren vinnare: Nästan hela förbundsstyrelsen är klara. Carambole alla klara utom en.
§9. Rapport från projekten
Framtidens Biljardförening – En kö för alla
Löpande verksamhet. Kontakt med distrikten, osv.
Kön har inget kön
Fått godkänt från RF att disponera om en del av medlen och använda dessa till ett form av
projektstöd till föreningarna.
Idrott för äldre – En kö hela livet
Löpande verksamhet. Vi har fått godkänt att disponera om medel inom projektet om vi finner
det lämpligt.
Värdegrund
Arbete pågår enligt plan. Videoklipp nummer två har publicerats. Letar efter fler som vill
spela in en film.
§10. Styrelsefrågor
Temakvällar
Presentation av förslag på datum för arbetspass kring
• Förbundsutvecklingsplanen
• RIM-ärenden
• PR-workshop
Eva återkommer med exakta datum inom kort.
Arvodering
Eva presenterade ett poängsystem för fördelning av styrelsearvodet.
Alla i styrelsen ska skicka in en kort rapport till Eva senast den 9 maj. Eva kommer att ha en
kort avstämning med alla under perioden 26/4-9/5.
Beslut om fördelningen av styrelsearvodet fattas på nästa styrelsemöte med utbetalning i
juni. Eventuellt ansvarar Ann-Sofie för arvodena och inte RF.
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§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§12. Nästa möte
Nästa möte den 17 maj.
§ 13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-04-19

Eva Viding Bussell, ordförande
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