Protokoll
Svenska Biljardförbundet, Teamsmöte
Den 23 augusti 2021
Närvarande: Eva Viding Bussell, Anna-Karin Bedeus, Sven Junghagen, Malin Lindström,
Ann-Sofie Löfgren, Andy Nettleton, 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 Sven Junghagen.
§3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4. Uppföljning av beslut
Per capsulam-beslut i juli: att Aleh Baykou får representera Sverige på VM i pyramid i
Ryssland. Aleh står själv för alla kostnader.
§5. Aktuellt från RF
1 september
1 september är deadline för underlag för stöden 2022-2023:
Förbundsutvecklingsplanen
Beslut att godkänna förbundsutvecklingsplanen
Elitutvecklingsplanen
Planen är inte riktigt klar ännu. Den kommer i stor utsträckning att se likadan ut som
nuvarande plan med några justeringar utifrån de utvecklingssteg som har inletts.
Beslutas via per capsulam innan den 1 september.
Återstartsstöd corona
Vi har beviljats 400 000 kr i återstartsstöd. Pengarna utbetalas när vi har inkommit med vår
återstartsplan. Eva och Sofia färdigställer planen under veckan.
Projektansökningar
Vi planerar att skicka in två stycken projektansökningar. En som är en fortsättning på
projektet Framtidens Biljardförening samt ett projekt via Rörelsefonden med syfte att starta
upp pilotverksamhet för para i Stockholm hos två föreningar. För rörelsefonden har
ansökningsperioden förlängts till den 1 oktober.
Beslut: att Eva och Sofia ansvarar för att färdigställa och skicka in projektansökningarna.
Statistik för 2020-2021
SF-statistiken är inskickad. Landslagsstatistiken skickas in i veckan.
Referensgrupp ekonomiskt stöd
RF har skickat ut information om att senast den 1 september nominera till olika
referensgrupper och råd, däribland Rådet för ekonomiska stöd till SF. Rådet har till uppgift
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att verka som RS referensgrupp i frågor rörande utformning och övergripande
verksamhetsprioriteringar gällande det ekonomiska stödet till SF. Arbetet i rådet styrs utifrån
de beslutade ramar och principerna för det ekonomiska stödsystemet vid RIM 2019 samt
beslut tagna vid RIM 2021 gällande ökat SF-stöd.
Beslut att vi nominerar Eva att ingå i Rådet för ekonomiska stöd till SF.
RF-granskning
Vi har ännu inte fått resultatet av granskningen.
Fotbollförbundet
Idag kom ett pressmeddelande från RF om att fotbollförbundet har anmält till RF att man
påkallar ett skiljeförfarande med anledning av RF-stämmans beslut om att införa ett
bidragstak.
§6. Styrelsefrågor
Styrelsehelgen den 4-5 september.
På agendan står bland annat organisation, strategi och ekonomi.
Föreningskonferens i Uppsala den 12-14 november.
Scandic Upplandia är bokat. Temat för konferensen är Engagemang för utveckling.
§7. Ekonomi
RF har meddelat att beslut om de ekonomiska stöden för 2022-2023 blir försenade och
kommer att meddelas i november. Det är främst beslutet om ett bidragstak som gör att RF
måste se över vad som kommer att gälla.
Under styrelsehelgen kommer vi att diskutera mer ingående hur vi vill att organisationen ska
se ut de närmaste åren och vilka områden vi ska prioritera ekonomiskt.
PK har använt swish för första gången i samband med helgens SM. Överlag fungerade det
bra.
§8. Aktuellt från kommittéerna
Carambole
SM spelas den 26-28 augusti.
Varit mycket fokus på hur rankingen blir med anledning av den förkortade säsongen.
De internationella tävlingarna ställs fortfarande in och ofta med kort varsel.
Pool
Junior-EM gav mersmak. Linnea och Walter var mycket nöjda och gjorde bra prestationer.
Fyra SM har genomförts med stor framgång.
Fullspäckad nationell och internationell höstsäsong väntar.
PK anordnar en digital träff den 24 augusti.
Snooker
Ett antal SM planerade under november.
Trupp uttagen till alla klasser till EM i Portugal i oktober.
Första rankingtävlingen spelas nästa helg.
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§9. Aktuellt från utskotten
Anläggning
Inget att rapportera
Barn & ungdom
Utskottet arbetar med att särskilja Ungdoms-SM och Youth 8 ball cup. På SM ska de bästa
spelarna vara med. Youth 8 ball cup är en rekryteringstävling riktad mot bland annat
fritidsgårdar. Planen är att arrangera Ungdoms-SM i höst. Youth 8 ball cup kommer till
våren. Arbetsgrupp för Ungdoms-SM är Sam, Daniel och Tom.
Sam ska vara utbytesstudent i Belgien under hösten och kommer därmed att vara mindre
aktiv.
Anna-Karin arbetar med att utveckla hemsidan och lägga in roligare och bättre information.
Elitutveckling
Presentation av Elitutvecklingsplanen för RF den 16 september.
PR & kommunikation
Rättighetsbyrån presenterade fyra huvudspår för oss innan sommaren att titta närmare på:
samhällsnytta, profilering, kunskap/utbildning samt miljö och sammanhang. Arbetet
fortsätter under hösten.
Den 18 augusti anordnade vi en digital föreläsning om sociala medier för våra föreningar med
en föreläsare från RF SISU Östergötland. Eva, Sofia och Jessica deltog och det var en mycket
bra och inspirerande kväll.
Utbildning
Omstrukturering av planen för utbildningarna krävs då projektledaren för biljarddelen var
tvungen att lämna projektet. Arbetet med referensgruppen och produktionsbyrån fortsätter.
Ledarskapsdelarna filmades i juni och de färdiga filmerna är mycket bra.
Spelabiljard.nu
Eva ansvarar för projektet för skolsamverkan. En muntlig redovisning ska göras för RF och
distrikten den 1 oktober.
Utveckling
Arbete med ansökan till Rörelsefonden för paraprojekt 2022.
Uppstart i sept-okt för arbetet med Malmö Open 2022.
§10. Aktuellt från projekten
Framtidens Biljardförening
Löpande verksamhet.
Planering av hösten samt förlängning av projektet. Framför allt delen med föreningsbesök
som förlängs in i 2022.
Kön har inget kön
Överlämning från Jessica till Sofia pågår. Projektet kommer att pausas under Jessicas
föräldraledighet och slutförs mars till juni 2022 när Jessica är tillbaka. De delar som ska
göras under perioden Jessica är ledig ansvarar Sofia för.
Eva ansvarar för att få till en träff för Kvinnliga egon under hösten.
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Värdegrund
Förslag på personer som kan spela in värdegrundsfilmer efterfrågas.
Plan på att ta fram affischer att skicka ut till föreningarna.
Idrott för äldre
Pilotföreningarna arbetar på. En förening har hoppat av men övriga tre är i full gång med
sina projekt.
Överlämning från Jessica till Sofia pågår. Sofia ansvarar för den resterande delen av
projektet.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12. Nästa möte
Nästa möte blir styrelsehelgen den 4-5 september i Stockholm.
§13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-08-23

Eva Viding Bussell, ordförande

Sven Junghagen, justerare
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