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1 Mötets öppnande (genomgång föregående protokoll)
Mats öppnar mötet, föregående protokoll gås igenom med följande kommentarer;
Punkt 4. Mats åtar sig uppdraget att sätta upp lappar för marknadsförings skäl.
Punkt 7. Beslut HAR tagits på att Kville ställer upp som arrangör under SM-veckan
nästa år.
Punkt 9. Peter har konstaterat att visitkort redan finns upptryckt, därmed är saken
utagerad.

2 Ekonomi
Då Björn fick frågan under förra styrelsemötet om han kan tänka sig att ta över rollen
efter Gustaf svarar han följande; "kan ta på mig rollen fram till nästa årsmöte". Ett
konstitutionsmöte hölls kort efter.
Med syftet att göra vår ekonomiska situation mer belyst för hela verksamhetsåret tog
Mats och Björn på sig att gå igenom ekonomin samt att försöka prognostisera
utgången av pågående verksamhetsår. Detta finns redovisat i bifogade bilagor. I kort
kan man säga att vi kommer hamna i storleksordningen -33k SEK, men då ska
nämnas att utlägget för tröjorna är den största bidragande faktorn till det resultatet.
Vid försäljning går en hel del tillbaka till kassan. Utan utlägget för tröjorna hade vi
hamnat i närheten av -10k SEK. Då pengar finns i vår kassa råder en god ekonomisk
situation, men en insats för nästa verksamhetsår är ett måste om rådande ekonomi
ska bibehållas.

3 Torsdagstävlingar
•
•
•

20 Oktober
27 Oktober
3 November

Peter V
Björn G
Mats F

4 Sponsringsregler
Sedan förra styrelsemötet då sponsringsreglerna diskuterades har Mats tagit fram en
processkarta över hur beslutsgången ligger. Denna karta finns bifogad detta
protokoll, det kvarstår möjligen lite tveksamheter om huruvida full eller halv
reseersättning skall utgå, dock bestämdes att 1 resa per lag skall utgå. Det finns ju
fall där tex. en bil utgår från Jönköping samt ytterligare en från Göteborg. I detta fall
gäller reseersättning fullt ut för dem som åker från Kville. De som åker från
Jönköping, kan också få full ersättning om dom fyller sin bil eller bilen från Kville inte
klarar av att ta det antal som åker från Jönköping. Här gör kassören en bedömning
från fall till fall.
Till diskussionen bör tilläggas att några har valt att åter bli medlemmar i klubben för
lagspelens skull och har då bett att få reducerad medlemsavgift. Vad gäller
grundavgiften så har Mats gett halv medlemsavgift men för sponsring gäller hel avgift
(400:-). Inför nästa år måste vi ge klara besked till alla.

5 SPT-tävlingar
Inför kommande SPT-tävlingar
8-9 Oktober har vi en SPT-1000 tävling som Björn och Peter håller i, normala
förberedelser pågår men en viss passus för om hur länge vi ska köra matcher på
Lördagen. Vi har ju kraven från Chari "senast 18:00 ska ni vara färdigspelade" samt
förbundets krav som säger "För SPTR-1000 spelar vi alltid tills det är 16 spelare kvar
som fortsätter på Söndag", vi får avvakta antalet deltagare. Mats köper medaljer.
Den 23:e Oktober kommer en SPT-250 tävling gå av stapeln, Morgan kommer vara
tävlingsledare för den, vi supportar.
12-13 November hålls den första lagtävlingen, Mats tillsammans med någon håller i
den.
3-4 December hålls en SPT-500 tävling på Kville, ingen tävlingsledare utsedd ännu.

6 Lagspel
Tre lag har anmälts till lagspel från Kville vilket styrelsen tycker är trevligt då vi anser
att en klubb av vår storlek ska kunna ställa upp med. Två tidigare medlemmar har
återkommit till klubben som ett direkt resultat av lagspelet.

7 Laget runt
Ulf B. föreslog att ett informationsblad delas ut vid spelarnas ankomst till Kville, det
skulle då i princip vara samma information som meddelas vid tävlingens start.
Mats ställde frågan om hur vi gör med kontantkassan, Björn kontaktar Gustaf för
övertagandet.

8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer hållas 6:e November

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

