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1 Mötets öppnande (genomgång föregående protokoll)
Mats öppnar mötet, föregående protokoll gås igenom.

2 Kassör
Uppgiten att hitta en ersättare för Magnus är fortfarande olöst då Gustaf insett att
bördan blir lite för stor för ytterligare en uppgift i styrelsen. Björn har ombetts att
fundera över rollen som klubbens kassör.

2 Senaste tävlingen (Björn)
SPT-500 Tävlingen som gick av stapeln den 27 Augusti förlöpte väl förutom lite
"krångel" med OnLine-scoren, detta var dessbättre inget som störde spelarna. För att
förhindra liknande i framtida tävlingar har Björn tagit fram en instruktion som finns att
finna under "Tävlingar (hjälp. listor)" under klubbens "My Drive". Utöver det finns
också en kom-ihåg-lista.

2 Långsiktiga mål och Visioner
Tommy Lundh anförde diskussionen om vad vi i klubben ska ha som långsiktiga mål.
Vi har just nu mindre antal medlemmar jämfört tidigare (ca 70), detta ställer ju
ekonomiska krav på oss om vi ska kunna fortsätta ge samma volym sponsring till
våra tävlande medlemmar. Tommy menar vidare att vi måste öka antalet medlemmar
eller att helt enkelt hitta andra inkomstbringande aktiviteter så att vi går runt
ekonomiskt.
Som mål har vi satt att ha 150 medlemmar 2021, hur ska vi få det? (här tar
diskussionen fart) Rickardh tycker inte vi ska ge upp idén med skotsk dubbel, en
återkommande tävling kan bringa både fler medlemmar som möjlighet till mer
intäkter.
Ungdomsaktiviteter var också uppe på agendan men detta har vid flera tillfällen
prövats förut med "magert" resultat. Att synas på hemsidan är däremot bra, en
allmän uppmaning till alla att kommentera då och då gavs.
Slutligen sas det att vi ska sätta upp lappar/reklam, i första hand i Kvillehallen.

3 Regler för sponsring
Ett behov av att åter ta upp reglerna för medlemssponsring har uppstått, det är lite
svårt för medlemmar att veta vad som gäller (detta gäller pennföraren också). Något
som kom fram under mötet var att beroende på vilken nivå man spelar i utgår
ersättning, även om det även här var lite tveksamt. Något som oroar är ju att vad
händer om/när vi har fler aktiva tävlande och våra sponsringspengar vida överstiger
det vi budgeterat. Mats menar att vi helt enkelt får meddela de aktiva att
sponsringsmedlen är slut. Nu kom vi inte riktigt till slut i den här frågan så ämnet lär
debatteras ytterligare.

4 SPT 1000 8-9 Oktober
Klartecken inför den kommande tävlingen som inte får pågå längre än 18:00 utan får
helt enkelt (som aviserat) fortsätta under dag två. Björn tar på sig rollen som
tävlingsledare tillsammans med Peter, i övrigt som vanligt med support från våra
licensspelare med bolltvätt, dammsugning etc. Biljardmagasinet ska kontaktas och
tillfrågas om dom vill komma hit.

5 SM-veckan 30/6 – 5/7 2017
Inför den kommande SM-veckan nästa år. All information om vad som gäller finns i
dag inte tillgänglig, vi vet att vi kommer dela evenemanget med Borås men det
behövs mer information här och förhoppningsvis kommer det snart. Tävlingarna
kommer mestadels pågå på dagtid vilket medför att för vissa av oss kan det bli svårt
att delta fullt ut med tanke på att vi jobbar o.s.v. Det är förvisso länge kvar så vi tror
att en lösning finns.

6 Ekonomi (status)
Mats visade siffror på nuvarande status men ganska klart blev det uppenbart att vi
behöver en sammanställning på hela året för att få en bättre bild (Gustaf var
dessutom inte närvarande). Mats och Björn ser över totalbilden och redovisar vid
nästa möte.

7 Laget runt
Ulf: För att öka antalet spelare som tävlar på andras biljardklubbar, fråga runt ;ska du
med till .. nästa tävling". Ulf efterlyste fler klubbaktiviteter
Rickardh: Under mötet togs beslut på att vi ska ha en medlemskväll i VIP-rummet där
vi har en handikapptävling med priser, tröjförsäljning samt lotteri. Rickardh, Tommy
och Peter tar på sig att "sjösätta" evenemanget.
Tommy föreslog att vi ska försöka få fart på tröjförsäljningen, det är mycket kapital
bundet i dom.
Rickardh: Hur har det gått med kö-skåpen? Chari har enligt Tommy sagt att vi kan ta
över det vid nästa års-skift. Här får vi vara uppmärksamma på att påminna honom
innan folk börjar betala in nästa års avgifter.
Peter: Vi bör trycka upp visitkort och lämna över till folk som frågar om hur man blir
medlem etc. Peter tar reda på vad det kostar.

8 Närmaste kommande möte
•

2016-10-02

•

2016-11-06

•

2016-12-04

10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat
..............................
Ordförande

