Protokoll
Svenska Biljardförbundet, telefonmöte
Den 14 juni 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Andy Nettleton, Ann-Sofie Löfgren, Anna-Karin Bedeus,
David Pennör, Malin Lindström, Sven Junghagen, 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 David Pennör.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Godkännande av styrelsearvodering.
§5. Aktuellt från RF
Ny RF-granskning
RF genomför en ny granskning av samtliga våra föreningar under sommaren. Anledningen är
förmodligen att vi växte med så många föreningar förra året. Eva och Sofia förbereder en
skrivelse till RF där vi ber om en förklaring till granskningen.
Mycket viktigt att alla föreningar skickar in de handlingar som efterfrågas. Annars riskerar vi
att hamna under 50 godkända föreningar. Viktigt att vi alla hjälps åt att informera
föreningarna om detta.
Rapport från RIM
Det mesta avlöpte som planerat. Eva var uppe i talarstolen och pratade om att det är viktigt
med en översyn av regelverket för LOK-stöd, vår motion om Aktiv i idrott samt om Stöd till
paraidrott. I samtliga dessa fall gick stämman på RS förslag.
Motionen om ändring av 40/60 så att även ordförande räknas in samt motionen om att
införa ett bidragstak så att inget förbund kan få mer än 10% av bidragen var de motioner som
stämman röstade för, där RS föreslagit avslag. Fortsättning följer gällande 10%-motionen
eftersom SvFF gick ut i media och bland annat hotade med att pröva beslutet rättsligt.
Corona återstartsstöd
RF har fått 220 miljoner från Regeringen i återstartsstöd. Stödet ska gå till uppstart av
verksamhet, rekrytering, återrekrytering och behålla medlemmar. SF ska ta fram en
återstartsplan för hur dessa medel ska användas. SF får använda stödet centralt och till sina
föreningar. Regelverk kommer i slutet av juni.
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§6. Styrelsefrågor
Ordförandeträff
Den 8 juni genomfördes en digital ordförandeträff. Eva, Sofia och Jessica informerade om
vad som är aktuellt inom förbundet. Grenkommittéerna presenterade sina planer för
uppstart av tävlingsverksamheten.
Jessica kommer att vara föräldraledig från september. Vi pausar projektet Kön har inget kön,
så kommer hon tillbaka i mars och slutför det.
Styrelsehelg den 4-5 september.
§7. Internationellt
CEB- digitalt årsmöte 19/6. Eva är ombud.
UMB – Årsmötet inställt, oklart varför.
EPBF – troligen årsmöte i november.
NBC – de nordiska förbunden stöttar den insats om Danmark planerar på CEB:s årsmöte.
Matchroom har ett samarbete med världsförbundet i pool. Oroande utveckling. Förbunden
har inte mycket att säga till om gällande uttagningar.
§8. Aktuellt från kommittéerna
Carambole
Uppstart av tävlingar - börjar med SM från förra säsongen.
Pool
Walter och Linnea uttagna till EM för juniorer i jul-aug.
Snooker
SK-möte 16 juni. EM i oktober i samtliga klasser. Uppstart av tävlingsverksamheten i
september. När SM genomförs beror på om EM blir av.
Uppstart av nationell tävlingsverksamhet
Grenarna har haft ett gemensamt möte. Alla tre grenar har lite olika förutsättningar och
därför sker uppstarten vid olika tidpunkter. Försöker lägga schema så att de viktigaste
tävlingarna inte krockar med varandra. Information från respektive kommitté om första
tävlingstillfället kommer att gå ut med så långa framförhållning som möjligt men beror som
vanligt på myndigheternas besked.
Beslut: Att den nationella tävlingsverksamheten kan starta från den 1 juli. Respektive gren
ansvarar för när uppstart sker och i vilken omfattning. Fortsatt viktigt att informera spelare
och arrangörer om att nya beslut kan komma med kort varsel och att hålla koll på regionala
restriktioner.
§9. Aktuellt från utskotten
Anläggning
Avvaktar besked från lokalen i Sundbyberg.
Biljardkartan publicerad på hemsidan.
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Barn & ungdom
RF har startat upp nya nätverk för samtliga SF för Barn- och ungdomsidrott respektive Trygg
idrott. Sofia har varit på uppstartsmöte. Varje SF ska ha en ansvarig för respektive nätverk.
Framtagna riktlinjer för SBFs barn- och ungdomsverksamhet
Bygger på RFs riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet men är anpassade till biljarden.
Beslut: Att godkänna riktlinjerna.
Elitutveckling
Löpande arbete, räknar att vara klara med den uppdaterade Elitutvecklingsplanen under
sommaren. Deadline 1 september. Skickas ut till FS under sommaren för genomläsning.
PR & kommunikation
Workshop med Rättighetsbyrån ägde rum den 7 juni. Uppföljning den 21 juni.
Utbildning
Inspelning av filmklipp till ledarutbildningarna påbörjas nu i juni.
Alex Lelv höll i en utbildning för referensgruppen den 12-13 juni. Utbildningen var
obligatorisk för att ingå i referensgruppen. Nu startar processen med att strukturera
innehållet för biljarddelarna i bägge utbildningarna.
Utveckling
Antidoping
Rapport från kommittéerna kring hur många som genomfört Ren vinnare.
Antidopingplanen ska revideras varje år.
Beslut: Att anta den reviderade Antidopingplanen.
§10. Aktuellt från projekten
Framtidens Biljardförening
Löpande verksamhet. Avstämning med distrikten inför sommaren.
Kampanj att få föreningarna att aktivera sin hemsida.
Kön har inget kön
Ansökan för projektbidrag för föreningarna är öppen till den 16 juni.
Värdegrund
Film tre publicerad.
Fler personer sökes för att ta fram fler värdegrundsfilmer.
Idrott för äldre
Möjlighet för fler föreningar att vara med i projektet och få ett bidrag för sitt arbete.
Skolsamverkan
Projekt på 145 000 kr beviljat.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§12. Nästa möte
Nästa möte måndag den 23 augusti för att fastställa Förbundsutvecklingsplanen och
Elitutvecklingsplanen.
§13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-06-14

Eva Viding Bussell, ordförande

David Pennör, justerare
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