Protokoll 2017-06-18
Kville BC Styrelsemöte
Närvarande: Mats Frösemo, Tommy Lundh, Rickard Bergh, Gustaf Ålander, Björn Göransson, Ulf
Borg, Lazlo Szili, Peter Wernås

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

2. TV-bord under SM
Styrelsen diskuterade vilket bord som utifrån flera aspekter är mest lämpligt som TV-bord under SM
i biljard på Kville. Styrelsen ansåg att bord 6 i hallen är mest lämpligt för detta ändamål. Rickard och
Peter informerar hallägaren om styrelsens önskemål.

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes utan tillägg.

4. Bordlagda frågor
a) Reseersättning
Frågan kring en medlems reseersättning togs upp och anses utagerad. Styrelsen informerar åter alla
medlemmar att reseersättning utgår ifrån Kvilletorget vid samåkning till SPT-tävlingar.

5. Ekonomisk rapport
a) Hur ser ekonomin ut mot budget?
Kassören informerade styrelsen kring klubbens ekonomiska utveckling. Klubbens intäkter har ökat
mot föregående år, mycket tack vare att klubbens medlemsantal ökar. Dock märks detta tydligt även
på kostnadssidan då flera medlemmar har tagit sig till högre rankingnivåer än tidigare säsong och
därmed berättigas högre spons från klubben. För att täcka kostnadsökningen behöver klubben
eventuellt hitta nya vägar till ekonomiska medel.

6. SM 2017
a) Domare och ledare i sekretariatet
Tom Eksell agerar huvuddomare under SM. Magnus Andersson agerar tävlingsledare. Biträdande i
sekretariatet är Gustaf Ålander och Mats Frösemo. Som biträdande domare jämte Tom är Ulf Borg,
Tommy Lundh, Mats Frösemo och vid behov Gustaf Ålander. Biträdande domare kan också hjälpa till
med att "klocka" matcher som tenderar att dra ut på tiden.

b) Tillgång till internet för livestream
En ethernet-kabel är nu dragen fram till sekretariatet. Därifrån kommer Videomaskinen, som står för
livestreamen, att kunna ansluta sig.

c) Magic rack
Klubben har beställt magic racks, som ej hunnit komma ännu p.g.a. lång leveranstid. Mats ser till så
att nya magic racks beställs snarast från BEX istället.

d) Affischer med Kvilles logga och en flagga
Affischer och flagga med Kville BCs logotyp är klara.

e) Reklam på Facebook inför och under SM
Tommy kommer göra reklam för SM på Facebook med start v. 25. Tommy kontaktar även GP för en
eventuell artikel kring SM i biljard.

f)

Träff med Kvillespelare under SM

Styrelsen planerar att samla alla de Kville-spelare som kommer spela SM strax före start (kl.08:00)
för ett kort gruppgemensamt "pepp-talk".

g) Utse arbetsgrupp med beslutsrätt inför och under SM
Mats, Gustaf, Tommy och Ulf utses som arbetsgrupp med beslutsrätt inför och under SM.

h) Övriga frågor runt SM
• Gustaf lägger upp på www.kvillebc.se att fler matchtröjor kan köpas för en summa av 300
kr/st av spelare om så önskas, då SM pågår under fyra dagar och behovet av att byta tröja
förmodligen kommer finnas.
• Smörgåsar kommer serveras till bra pris fram till innan köket öppnar för servering.

7. Laget runt
Den 19 augusti samlas styrelsen för en gemensam heldag (start kl. 13:00) hemma hos Björn. .
Alla medlemmar får inkomma med punkter som man önskar att styrelsen behandlar under
denna heldag. Frågor som önskas behandlas skickas på mail till info@kvillebc.se

8. Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Gustaf Ålander
Sekreterare

