Konstitueringsmöte 2016

Styrelsemöte för föreningen Kville BC den 20:e februari 2016
Plats: Kville biljards lokaler.

Närvarande
Enligt bifogad lista

1 Mötets öppnande

Tobias Ljungberg hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja Björn Göransson att föra protokoll under mötet.

3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja Mats Frösemo till att justera protokollet

4 Godkännande av dagordning

Deltagarna beslutade att
godkänna dagordningen samt mötets ordförande. Dessutom bestämdes att mötet utlysts enligt
stadgar.
5 Styrelsen konstituering

Den avgående styrelsen består av:

Ordförande:
Kassör:

Jonas Ekergarn
Magnus Andersson

Sekreterare:

Lisa Kulldorf

Vice ordf:

Tobias Ljungberg

Vice kassör:

Peter Wernås

Suppleanter:

Ulf Borg samt Martin Bengtzelius (en plats vakant)

Ny styrelse består av:
Ordförande:

Mats Frösemo

Nyvald 2 år

Vice ordf:

Tommy Lund

Nyvald 2 år

Kassör:

Magnus Andersson

1 år kvar

Sekreterare:

Björn Göransson

Nyvald 1 år

Vice ordf:

Tommy Lund

Nyvald 2 år

Ledamot

Peter Wernås

1 år kvar

Ledamot

Rickard Bergh

Nyvald 2 år

Suppleant:

Ulf Borg

Suppleant:

Gustaf Ålander

1 år kvar
1 år kvar

Nästa års valberedning:
Morgan Norberg
Jonas Björkman
6 Styrelsens ansvarsfrihet

Efter redovisande från revisorerna Mats Frösemo samt Andreas Björndal gavs avgående styrelse
ansvarsfrihet.

7 Året som gått

Tobias berättade om årets som gått vad avser framgångar i tävlingar samt om våra torsdagstävlingar.
I samband med torsdagarna kom kommentarer om att ledande av dessa tävlingar skall fördelas och

inte endast ligga på ett fåtal personer, styrelsen tar upp frågan och kommer med förslag på hur
detta skall skötas.

8 Övriga frågor och förslag från medlemmarna

Diskussion om timpriset för biljardspel kom upp, Vladimir menade att kostnaden på Kville för den
som tränar flera timmar per besök blir högre än på andra biljardhallar i Göteborg. Av denna
anledning skulle vi kunna fråga om möjligheten att lösa säsongskort eller möjligen månadskort.

9 Övriga frågor

Inga övriga frågor eller diskussion om övrig fråga

Den nytillsatta styrelsen beslutade att fortsätta efter avslutat årsmöte, bl.a. för att bestämma nästa
möte.
10 Nästa styrelsemöte

Den nya styrelsen beslutade att förlägga de nästa två mötena till Kville Biljard den 6:e samt 20:e
Mars 2016, båda mötena med start 15:00

Det första av de två mötena kommer i huvudsak vara formalia medan det andra blir mer
"normalt" styrelsemöte.

av ett

11 Prioriteringar för styrelsen

Nycklar till klubbrum skall endast vara styrelsen tillhanda, av denna anledning lämnas en lista till barpersonalen.
Alla i styrelsen skall kunna hantera IdrottOnLine då detta är väsentligt för verksamhetens praktiska
rutiner.
Medlemsavgifter måste ut i februari, absolut prioritet på detta, Mats tillsammans med Peter ser till
att avier kommer ut.
Skärpta krav för sponsring gäller och styrelsen bör bringa klarhet i vad som gäller.
Gustaf tog upp behovet av en uppdaterad hemsida och lovade vidare att han kan börja jobba på den.

10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................ ................................
Ordförande Justerare

................................
Sekreterare

