Protokoll
Svenska Biljardförbundet, styrelsemöte
Den 4-5 sept 2021
Idrottens hus, Stockholm
Närvarande: Eva Viding Bussell, Anna-Karin Bedeus (länk), Sven Junghagen, Malin
Lindström, Ann-Sofie Löfgren (länk), Andy Nettleton, David Pennör, 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. Nuläge – uppföljning av verksamhetsinriktning och verksamhetsplan
Genomgång av hur vi ligger till i förhållande till verksamhetsplanen och
verksamhetsinriktningen för 2020-2021. Ett antal mål och insatser uppfyllda/slutförda.
Många insatser påbörjade/pågående.
§5. Ekonomi 2022-2023
Genomgång av en grov budget för 2022-23. Besked från RF kommer i november så budgeten
är mycket preliminär eftersom vi inte vet hur stort organisationsstöd vi kommer att få. Ligger
på ett minusresultat i dagsläget.
Diskussion om att ha en arbetsplats på Idrottens hus.
§6. Verksamhetsinriktning 2022-2023
Diskussion kring vilka mål vi ska sätta upp för 2022-2023 kopplat till våra fem prioriterade
områden och vår inskickade förbundsutvecklingsplan.
§7. Förbundsstämman 2022
Kortare diskussion om vi ska ha en fysisk eller digital stämma. Överens om att en fysisk
stämma är att föredra för att locka till engagemang. Någon form av aktivitet läggs in i
samband med stämman, t ex föreläsningar och diskussionspass. Biljardgalan arrangeras i
samband med stämman.
Beslut: Datum för förbundsstämman: den 2 april 2022.
Vi genomför en valteknisk procedur för att få balans i valen av ledamöter sett till kön.
Kort diskussion om eventuellt införande av disciplinnämnder.
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§8. Organisation 2022-2023
Genomgång av hur vi är organiserade idag och diskussion kring vad som fungerar bra och
dåligt.
Kommittéerna
CK och SK är nöjda med sin storlek och med blandningen av personer. PK behöver bli fler.
Önskvärt med mer samarbete mellan kommittéerna i frågor som kan utvecklas gemensamt.
Utskott
Diskussion kring utskotten och deras arbete. För att få fler att engagera sig behöver vi
konkretisera arbetsuppgifter utifrån verksamhetsplanen och gå ut med specifika
förfrågningar.
§9. Grenkommittéer, personal och utbildning
Medlemmar grenkommittéerna
Beslut:
att godkänna Suleman Kukka Salam, Micael Sundqvist, Morgan Högren och Ann-Sofie
Löfgren som medlemmar i snookerkommittén.
att godkänna Sven Junghagen som medlem i carambolekommittén.
Kim Hartman, Martin Söderberg och Niklas Wirtanen lämnar SK. Kim kvarstår som
hedersmedlem. Joacim Wille lämnar CK.
Personal
I och med Jessicas föräldraledighet tar Sofia över tjänsten på 10% för Biljard för äldre
projektet. Sofia är därmed anställd på 100% fram till årsskiftet.
Utbildning
Jessica har varit projektledare och koordinator för tränarutbildningarna. Eva tar över den
rollen när Jessica går på föräldraledighet. Utöver rollen som koordinator och projektledare
för utbildningarna kommer Eva även att ansvara för att skriva innehållet i de olika
lektionerna eftersom den person som tidigare varit arvoderad att göra det har lämnat
projektet i förtid. Arbetet sker tillsammans med referensgruppen.
Beslut: att godkänna att Eva arvoderas för arbetet med tränarutbildningarna i enlighet med
den budget som ligger för tränarutbildningarna.
Jonas Fahlander och Suleman Kukka Salam är anmälda till en tränarutbildning i snooker
(diplomerad EBSA coach) i Portugal i samband med EM. Utbildningen hålls av PJ Nolan.
Kostnader för utbildningen finansieras av verksamhetsstöd barn och ungdom.
§10. Utskotten
Barn och ungdom
Diskussion om Ungdoms-SM och ett eventuellt läger under hösten.
Kort uppdatering kring projektet Spelabiljard.nu. Bland annat har två mattelärare tagit fram
ett material att använda på mattelektioner.
Sparks generation
Vi har fått en förfrågan från Sparks generation. Det är en ideell organisation med en app
riktad mot ungdomar 10-16 år. I appen kan de hitta alla aktiviteter som finns i sin kommun.
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Vi är överens om att det är en intressant och bra möjlighet att sprida biljard till fler unga. Vi
behöver dock först ha kontakt med våra föreningar så att vi vet att de är redo att arrangera
aktiviteter. Vi avvaktar till framåt sommaren. Förslag att vi i så fall i samband med
lanseringen från Sparks hjälper föreningarna att arrangera sommarlovsaktiviteter. Eva
upprätthåller kontakten med Sparks.
Anläggning
Nationalarena
Arbetet har varit pausat under sommaren. Ska ha ett uppstartsmöte snart. De tekniska
specifikationerna är framtagna. Finansieringsmöjligheter från extern part behöver
undersökas. Kort diskussion kring vad vi anser om alkoholförsäljning på vår nationalarena.
Elit
Elitutvecklingsplanen är inskickad.
Första prioritet för utskottet är nu att definiera mål och syfte med utskottet och hur
ansvarsfördelningen ska se ut mellan utskottet och kommittéerna.
Prestationsuppföljning och talangutveckling i samarbete med universitet är en mer
långsiktigt uppsatt insats.
PR & marknadsföring
Arbetet med Rättighetsbyrån ger en bra grund för det fortsatta arbetet. Eva kommer att
använda förbundet som case i sina studier i marknadskommunikation under hösten.
Utbildning
Diskussioner kring domarutbildningar och tävlingsledarutbildningar. Den hemsida vi bygger
för tränarutbildningarna kan byggas på med flera utbildningar. För professionaliteten av vår
idrott bör vi erbjuda tävlingsledarutbildningar för att öka kunskapen.
Utveckling
Diskussion om hur arbetet med fler föreningar ska fortskrida. Arbetsgruppen har inte varit
aktiv på ett tag. Ska kalla till möte inom kort.
Para
Ansökan till Rörelsefonden för projekt 2022 planeras att skickas in.
Malmö Open i februari. Önskvärt att hitta sponsorer.
Värdegrund
Hur kan vi fortsätta arbetet med att sprida värdegrunden?
Förslag att landslagsspelare och SM-medaljörer tillfrågas om att spela in värdegrundsfilmer.
§11. Höstens styrelsemöten
11 okt, 8 nov och 13 dec.
Styrelsehelg i slutet av januari/början på februari.
Föreningskonferens 12-14 nov
§12. Övriga ärenden
Återstartsplan corona
Vår återstartsplan corona är godkänd av RF och utbetalning av medel till oss sker inom kort.
De bidrag som föreningarna kommer att kunna söka läggs in i Idrottsmedelapplikationen i
IdrottOnline.
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Hemsidan/IdrottOnline
RF ska sluta använda epi-server/IdrottOnline år 2023. RF kommer under hösten att
genomföra möten med SF för att kartlägga behov och kommer därefter göra en upphandling
för ett ramavtal. Det gör att hemsidan kommer att innebära en kostnad för oss från år 2023,
antingen via ramavtalet RF tar fram eller om vi väljer ett eget alternativ. Vi bör tillsätta en
arbetsgrupp för att börja titta på egna alternativ.
§12. Nästa möte
Nästa möte den 11 oktober.
§13. Mötets avslutade
Eva tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Stockholm 2021-09-05

Eva Viding Bussell, ordförande

David Pennör, justerare
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