
  

 Protokoll 2017-05-21 

 Kville BC Styrelsemöte  

   

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

  

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

2. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes utan invändningar eller tillägg. 

3. Bordlagda frågor (från laget runt) 
a) Ersättning till tävlingsledare 

Gustaf har undersökt möjligheten att som tävlingsledare få en ersättning från förbundet vid SPT-

tävlingar. Svaret från förbundet är dock att detta är en klubbfråga, dvs. det är upp till varje klubb att 

ersätta tävlingsledare ur egen kassa. Frågan kommer tas upp vid nästa budgetmöte för Kville BC. 

b) Sponsavgift för styrelsemedlemmar 

Frågan huruvida styrelsemedlemmar ska behöva betala sponsavgift eller inte ska tas upp och 

beslutas om på nästkommande årsmöte.  

4. SPT 250 och 500 13-14 maj 
a) Rapport från SPT 250 (Tommy) 

Tommy genomförde sin första SPT-tävling i rollen som tävlingsledare, med support av Peter. 

Tommys erfarenhet av detta var att BiljardOnline som redskap fungerade enkelt. Tommy vill 

poängtera vikten av att alla medlemmar fullföljer sina tilldelade uppgifter inför och under tävling.  

b) Rapport från SPT 500 (Björn) 

Väl genomförd tävling, där Morgan fungerade som bisittare i sekretariatet.  

 

5. SM 2017 
a) Inköp av 16 st poängtavlor 

Gustaf kollar med SBF angående poängtavlor.  

 



b) Domare och ledare i sekretariatet 

Tom Eksell är klar för rollen som huvuddomare under SM. Magnus Andersson kommer agera 

tävlingsledare med hjälp av bl.a. Gustaf och Mats. Ulf, Tommy och Mats kommer instrueras av Tom 

Eksell innan SM för att kunna fungera som avlastning för Tom i domarfrågor.  

c) Tillgång till internet för livestream 

Mats ordnar en ethernetkabel, som kommer dras ända fram till sekteratiatet.  

d) Magic rack 

Björn beställer 60 st Magic racks från Kina. Hinner dessa inte komma innan SM, köps nya in från BEX. 

e) Rabatterade hotellrum 

Gustaf har undersökt möjligheten att som spelare ta in på Hisingen Hostel, som ligger på 

Kvilletorget. Antalet sängplatser är begränsade då de har många långtidsboende. Totalt finns 19 rum 

med 60 sängplatser - de flesta är dubbelrum. Ett dubbelrum kostar 680 kr per natt. Önskas boende 

här kan Janne i receptionen kontaktas på 0707 86 63 62. 

f) Affischer med kvilles logga och en flagga 

Björn har undersökt möjligheten till att beställa flaggor. Offerten som getts ligger på 2982 kr. Beslut 

togs att beställa detta.  

g) Reklam på Facebook inför och under SM 

Tommy gör reklam på Facebook och kollar även möjligheten till reklam i lokaltidningar. 

h) Livestream 

Livestream kommer att skötas av Biljardmagasinet.  

i) Matchprotokoll 

Mats har tagit fram nya matchprotokoll som finns utskrivna.  

j) Övriga punkter  

• Kville BC uppmanar alla medlemmar som ska spela SM att klä sig i svarta finbyxor, svarta 

finskor och klubbtröja. Rickard tar upp frågan med berörda spelare.  

• Mats kollar med hallägaren angående vilka kritor som får användas inne i VIPen.  

• Svagt markerade blyertslinjer dras på borden inför SM.  

• Tommy ser till så att pennor finns. 

• Lazlo gör smörgåsar under SM som serveras fram till kl. 15 då hallen öppnar för spel för 

allmänheten.  

• Mats kollar med hallägaren vilka öppettider som gäller för köket under SM. 

6. Torsdagstävling 25 maj 
Torsdagstävlingen den 25 maj hålls kl. 13:00. 

7. Laget runt 
Nästa möte kommer att hållas den 18 juni inför SM. 



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

 

 

Gustaf Ålander 

Sekreterare 
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