Styrelsemöte Kville BC
2016-12-03
Närvarande.
Mats Frösemo
Björn Göransson
Tommy Lundh
Peter Wernås

1 Mötets öppnande (genomgång föregående protokoll)
Mats öppnar mötet, föregående protokoll gås igenom utan kommentarer;

2 Torsdagstävlingar (ledare)
08/12 Björn
15/12 Tommy (Peter som reserv)
12/1 Gustaf
19/1 Rickard (Gustaf som reserv)
26/1 Björn
Behov av ett visst antal poängtavlor finns, Tommy kollar upp pris och gör en
inventering. Meningen är att dom nya/bästa tavlorna skall användas under SPTtävlingar, vår erfarenhet är att det går lite "tuffare" fram för våra tavlor på
Torsdagstävlingar.

3 Årsmötet 2017
 Datum/ Kallelse
Datum fastställt till 25 Februari med fest samma kväll (festkommittén håller i
detta). Dessutom skall Mats kontakta valberedningen.

 Förslag till budget 2017
En budget för 2017 som i princip bygger på årets presenterades av Mats, efter
detaljerade diskussioner bestämdes att i stället för att lägga upp en budget
med noll resultat läggs en på ca 7000 SEK plus. För att kunna uppnå detta
måste klubben göra vissa anpassningar i sponsring, som för övrigt är den
största kostnaden vi har.
I dag

Nästa år

SPT-250 300:- minskas till 250:SPT-500 500:- minskas till 400:SPT-1000 800:- minskas till 650:-



Verksamhetsberättelse
Mats har börjat förbereda verksamhetsberättelsen

4 Representanter till biljardförbundet stämma
För att tillgodose/bevaka klubbens intressen kommer Mats och Björn att delta i
Svenska Biljardförbundets stämma (Januari)

5 Ekonomi
a) Redovisning nuläge
Den uppskattning vi gjorde av budgeten för ca två månader sedan verkar
fortfarande gälla. Ett minusresultat på ca 33000:-, 23000:- på grund av
tröjköpen samt minskade medlemsavgifter på ca 10000:I kassan (företags- samt finanskonto) finns i dagsläget ca 65000:-

b) Diarieföring av kontanthantering (2017)
Ett nytt förslag på diarieföring av kontanter presenterades av Mats, efter lite
diskussioner godkändes denna och kommer införas snarast.

6 SPT-tävlingar
Styrelsen gick igenom vilka officiella (SPT) tävlingar vi ska söka för att få ha hemma
på Kville. Vi kommer att ansöka för följande tävlingar:








SPT-500 15 Januari
SPT-250 11 Februari
SPT-1000 18-19 Februari
SPT-500 19 Mars
Lagtävling 6-7 Maj
SPT-1000 27-28 Maj

7 Köskåpen
Det är nu hög tid att påminna Chari om att Kville kan tänka sig att ta över kö-skåpen
då nya årsavgifter är nära i tiden. Så fort detta är klarlagt skickas ett mail ut till
samtliga medlemmar. Årsavgiften diskuterades också, en avgift på 200 (små)
respektive 400 (stora) anses som skälig avgift. Ansvarig: Tommy Lundh

7 Laget runt
Björn: Utan dröjsmål ordna så att SWISH kan användas av medlemmar.
Mats: Diskussioner om hur storleken på spons skall tolkas och regleras hölls. Det
är/kommer vara rankingen som avgör hur stor sponsen är inte avsikten hos spelaren
om i vilken klass som han/hon avser spela i.
Björn: Kontaktar alla spelare som var med i olyckan till Malmös lagtävling och
sammanställer eventuella krav. Därefter kontaktar Björn Förbundet och hör sig för om
deras försäkringar.
Tommy: Inför nästa års lagtävlingar ska vi enligt Tommy promota tidigare så att fler
lag kan anmäla sig.

8 Nästa möte
Nästa möte kommer hållas 22:a Januari och med tanke på analkanande årsmöte
betonades vikten av att så många som möjligt av styrelsen deltar.

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

