
 

 Protokoll 2017-03-19 

 Kville BC Styrelsemöte 

  

Närvarande: Mats Frösemo, Tommy Lundh, Rickard Bergh, Gustaf Ålander, Björn Göransson, Lazlo 

Szili, Peter Wernås  

 

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

 

2. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes utan invändningar. 

  

3. Roller i styrelsen 
a. Tävlingssamordnare 

Som tävlingssamordnare utsågs Peter Wernås. Rollen innebär att vid t.ex. sjukdom/ andra förhinder 

vid torsdagstävlingar fungera som kontaktperson och ansvara för att tävlingsledare finns på plats. 

b. Festkommitté 

Kville BCs festkommitté består av Rickard Bergh Tommy Lundh och Peter Wernås. Gruppen 

arrangerar fester för medlemmar som en del i klubbkänslan.  

c. Skåpsansvarig 

Som formellt ansvarig för köskåpen utsågs Björn Göransson. Tidigare ansvarig Tommy delar dock 

denna uppgift med Björn. 

 

4. Torsdagstävlingar 
a. Tävlingsledare 

23 mars – Peter 

30 mars - Björn  

6 april – Gustaf 



13 april – Inställd! Flyttas till söndag 16 april - Rickard   

20 april – Lazlo 

 

b. Avrundning av prispengar 

Styrelsen beslutade om avrundning av prispengar på torsdagstävlingar. Det är upp till tävlingsledaren 

att fördela prissumman med en 70/30 %-fördelning mellan ettan och tvåan, så jämt det är möjligt. 

Resterande småpengar tillförs klubbkassan. 

 

5. Rapport från förbundsstämman 
Mats och Gustaf närvarade vid den extrainsatta förbundsstämman i Upplands Väsby. Gustaf valdes 

in i förbundsstyrelsen med rösterna 20/7. Gustaf har härefter valts till rollen som sekreterare samt 

medlem i Poolkommittén.  

Förbundet har fått flera nya ansikten. Den nya styrelsen kommer eftersträva ökad transparens 

gentemot klubbarna. För mer information om den nya styrelsen, se 

http://www.biljardforbundet.se/. Gustaf frågade också om någon i styrelsen var intresserad av att 

ingå i Poolkommittén. Mötet beslutade att föreslå Rickard som ledamot i Poolkommittén. Gustaf 

återkommer med mer information till Rickard och därefter tar Rickard ställning. 

 

6. Medlemmar 2017 
a. Antalet betalande medlemmar hittills 

 Antalet betalande medlemmar ökar. Klubben har 70 betalande medlemmar i dagsläget. Målet för 

2017 är att komma över 100 medlemmar. Styrelsen ser positivt på utvecklingen.  

b. Antalet licens och vanliga medlemmar 

Antalet licensierade medlemmar är för tillfället 36 och 32 vanliga. Klubben har även 2 juniorer. 

c. Intäkter gentemot budget 

Förväntade intäkter för 2017 är 52000 kr. Intäkter gentemot budget ser ljust ut. Med fler 

licensierade medlemmar ökar också klubbens utgifter, främst i form av sponsring, vilket klubben är 

glad och stolt över att kunna erbjuda. Björn gjorde en redovisning över hur kassaflödet såg ut just 

nu. I dagsläget visar föreningen plus i resultatet. 

d. Beställa nya visitkort 

Klubben beslutade att beställa nya visitkort som en del i att synliggöra oss bland folk som sporadiskt 

spelar biljard. Styrelsens tanke är att personer som får ett visitkort från någon medlem också 

kommer att besöka hemsidan och bli nyfiken på vår verksamhet. Gustaf tar fram designen för de nya 

visitkorten, där önskemål om en QR-kod finns som direkt kopplar till vår hemsida. På visitkortet ska 

också logotyp och swish-nummer finnas med. 

 

http://www.biljardforbundet.se/


7. Skåpsuthyrning 
Klubben behöver få kontroll på vem som hyr vilket skåp och ifall denne/a i så fall har betalat för att 

hyra det. Som en del i detta kommer klubben skicka ut sms till medlemmar med information om att 

låsen på omärkta skåp kommer att ersättas med kodlås tills det att betalning inkommit. Styrelsen 

har också ett givet kösystem att förhålla sig till, där efterkommande på listan erbjuds ett skåp. 

Datum för när skåpen kommer ersättas med nya lås fastslogs till den 15 april. 

 

8. Kvillebc.se 
Styrelseprotokoll, stadgar och föreningsinformation kommer läggas upp på hemsidan.  

 

9. Hallägaren och lokalen 
a. Vår attityd 

Styrelsen har haft en attitydfråga kopplad till nya dukar och hur vi brukar borden. Styrelsen vädjar 

om alla medlemmars respekt för hallägaren och att behandla borden med omsorg. 

b. Förslag till förbättringar i lokalen 

Nya stolar i lokalen efterfrågas. För att få bättre ljus ovanför borden önskas att trälister sätts upp vid 

de yttre lamporna och sträcker ut lampkablarna för bättre ljus i kortvallen. Lazlo undersöker detta 

vidare. 

 

10. KM rapport 
Mycket bra uppslutning vid klubbmästerskapen och ett lyckat KM där alla hjälptes åt. Styrelsen 

tackar alla deltagare och tävlingsledare! 

 

11. Extra tävling på Kville (8-ball) 
Kville BC hade som förslag att arrangera en fristående 8-ball tävling i april. Dock kolliderar detta med 

Interpool Open. Tävlingen läggs på is tillsvidare. 

 

12. Laget runt 
• Årsmötet upplevdes som proffsigt genomfört. Till nästa år önskas ett något längre årsmöte 

där vi alla redogör för hur det går spelmässigt individuellt och på lagnivå. Särskilda 

prestationer kan tas upp och uppmärksammas! Vid nästa årsmöte önskar också styrelsen att 

projektorn i VIP-delen ska användas. 

• SPT 250/500 i maj. Mats/ Tommy tävlingsledare för SPT 250, Björn tävlingsledare för SPT 

500. 

• Önskemål om en ersättning om 500 kr per dag för tävlingsledare vid SPT-tävling. Gustaf har 

som uppgift att undersöka detta gentemot förbundet. 



 

13. Vårens möten 
28 maj – ordinarie styrelsemöte 

10 juni – heldag för styrelsen 

 

14. Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

  

 

Gustaf Ålander 

Sekreterare 
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