Protokoll 2017-04-22
Kville BC Extra Styrelsemöte
Närvarande: Mats Frösemo, Tommy Lundh, Rickard Bergh, Gustaf Ålander, Björn Göransson, Lazlo
Szili, Peter Wernås, Ulf Borg

1. Mötets öppnande
Ordförande Mats Frösemo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. Gustaf ansvarar fortsatt för de nya visitkorten.

3. SM på Kville
a) Vilka vill engagera sig i SM den 29 juni – 2 juli?
Kville BC kommer engagera sig personellt i SM enligt alla styrelsemedlemmars förmåga. Praktiska
hinder såsom jobb eller semester är en förståelig anledning att ej närvara. Rickard planerar att spela,
så även Tommy om rankingpoängen räcker till. Gustaf söker semester för SM och planerar att
närvara samtliga dagar under arrangemanget. Peter kan i mån av tid närvara. Mats planerar att till
stor del närvara. Lazlo har erbjudit att servera smörgåsar på förmiddagarna under SM, vilket
tacksamt tas emot av styrelsen.
Mats har kontakt med Tom Eksell. Tom behöver hjälp i att döma under SM. Kville planerar att skicka
Gustaf, Björn och Ulf på domarutbildningar snarast möjligt. Mats jobbar vidare på denna fråga. Mats
tar även kontakt med Magnus Andersson och undersöker hans intresse för att engagera sig i SM.

b) Så här ser läget ut inför SM
SM kommer spelas på totalt 16 bord. 32 herrar startar spelet på 16 bord under varje ny dag, därefter
startar damerna och herrarna parallellt. Tanken är att tömma VIPen från spel så snart dessa första
omgångar är spelade. Kville BC ansvarar för att dammsuga borden och hålla dem i bästa möjliga
skick. Hallen har "sommaröpppettider" och öppnar för allmänheten kl. 15. Dock välkomnas åskådare
till hallen under hela SM. Peter undersöker möjligheten till avspärrningsband runt borden, för att
inte störa spelet.
Mats skaffar en ny ethernetkabel för bästa möjliga uppkoppling.

Snygga matchprotokoll – ska tas fram.
Nya magic racks - Björn kollar mot BEX.
16 nya poängtavlor i hårdare plast - Björn undersöker.
Nya kritor – kommer tillhandahållas.
Hotell – SBF har rabatterat pris på Scandic. Kville BC kommer även undersöka möjligheten till
rabatterat pris på ett närliggande hotell.

c) Hur marknadsför vi Kville BC inför och under SM?
Styrelsen ser att det är av yttersta vikt att sända en livestream från SM. Styrelsen skulle helst önska
att Biljardmagasinet står för denna sändning. Frågan uppkom om vem som har rättigheterna till
sändning under arrangemanget. Styrelsen är överväldigande positiv till Biljardmagasinets
produktioner men har fått uppfattningen att produktionen tyvärr runnit ut i sanden. Gustaf kollar
mot förbundsstyrelsen hur möjligheterna till sändning ser ut, annars planerar Kville att i egen regi
sända live, dock utan möjlighet till kommentatorer. Förslag från styrelsen är att prata med Robert
Haag kring hur Laxå tidigare sänt live. Gustaf kollar detta.
Björn kollar kostnaden för större planscher med Kville BCs logotyp. Denna/ dessa är tänkta att
placeras i bild under sändning. Ytterligare affischer kan placeras på t.ex. bron vid Vågmästareplatsen,
där reklam ska göras att Kville tillsammans med SBF arrangerar SM i biljard. Många exponeras
dagligen för denna plats och det är på så vis en strategisk placering. Ytterligare flaggor kan placeras
direkt utanför hallen med samma information.
För reklam på Facebook inför och under SM står Tommy.

4. Vår inställning till alkohol och SPT tävlingar
Disciplinärendet gällande alkoholpåverkan av en kvillespelare vid en SPT-tävling togs upp och
diskuterades av styrelsen. Spelaren uttryckte sig ångerfullt för det inträffade. Gustaf förklarade att
det från poolkommitténs sida kommer att utdömas ett straff i enlighet med gällande regler från
Riksidrottsförbundet. Styrelsen diskuterade vidare det gemensamma ansvaret för att slippa liknande
fall i framtiden, att vara kamratliga och påminna varandra om gällande regler, klubbansvar och
anseende. Spelaren har fullt ut accepterat påföljden. Dock var det många kvillespelare på plats
under tävlingen och det föreföll märkligt för dessa att endast kvillespelare testades mot doping. Ett
rimligt tillvägagångssätt borde vara stickprov på olika spelare från olika klubbar. Gustaf tar upp
frågan med poolkommittén.

5. Skåpsuthyrningen
Köskåpen har inte blivit uppklippta än. Dock kommer detta genomföras snarast för att få ordning på
skåpsuthyrningen enligt gällande kösystem. Björn och Mats sköter kontakten med de som
fortfarande har saker kvar i skåpen och som gör anspråk på att äga dessa. Köer, köfordral osv.
kommer sparas max ett år framåt. Styrelsen uppmanar än en gång att de som vet sig ha saker kvar i
skåpen att ta kontakt med någon i styrelsen och avlägsna dessa snarast.

6. Torsdagstävlingar
27 april – Rickard
4 maj - Björn
11 maj – Lazlo/ Gustaf
18 maj – Peter
25 maj – Mats

Viktigt: Ändra ej i mappstrukturen i tävlingsdatorn! Förvirring kan uppstå när påföljande
tävlingsledare skall ta vid.

7. Rogers Cup 1/5
Peter agerar tävlingsledare under Rogers Cup som traditionsenligt går av stapeln den första maj!
Hälften av prispengarna kommer tillfalla klubben och den andra hälften går ut som prispengar.

8. Poolkommitténs nya förslag för nästa års tävlingsupplägg
Kville BC ser ljust på poolkommitténs förslag till förändringar inför kommande säsong.

9. Laget runt
Gustaf ansvarar för att lägga upp kommande tävlingar på www.kvillebc.se.
Tommy har haft tre stycken nya juniorer i hallen, vilket är mycket positivt. Tommy tog också upp
frågan om övriga styrelsemedlemmar kan tänka sig att agera "vuxet sällskap" när juniorer befinner
sig i hallen om Tommy själv inte kan vara där. Styrelsen ser inga problem med det.
Den planerade heldagen för styrelsen den 10 juni kommer att senareläggas till den 19 augusti och
fungera både som ett utvärderingsmöte från SM och som ett uppstartsmöte inför kommande
säsong.

10.

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Gustaf Ålander
Sekreterare

