Verksamhetsberättelse för perioden 2009
Biljardklubben Kville BC redovisar här med sin verksamhetsberättelse för perioden
2009.
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Styrelsemöten
Målsättning detta år har varit att, ha möten som är öppna för alla medlemmar en
gång per månad minst, och det har vi även uppnått. Tyvärr har vi vid dessa möten
varit några färre än önskat så vi inte alltid varit beslutmässiga. Det har heller inte varit
så många övriga medlemmar vid våra möten. Frånvaro p.g.a. husbyggen,
utlandsresor och avhopp har heller inte varit optimalt för att styrelsearbetet ska
fortlöpa så smidigt som möjligt, men jag tycker ändå att detta år varit det bästa hittills.
De flesta av besluten har genomförts och ett engagemang har funnits från alla
närvarande. Detta har medfört att många önskemål och röster från medlemmar har
kommit fram och tagits ställning till.
Tävlingssäsongen
2009 var ett år där fler och fler medlemmar började tävla på sanktionerade tävlingar
och vi har i dagsläget flest licensierade spelare i hela Sverige. Detta är ett fantastiskt
trendbrott som vi hoppas ska fortsätta och även öka 2010.
Minst fem spelare avancerade i klasserna och även denna tävlingssäsong har vi
många spelare i alla klasser som är högt rankade och ligger bra till för avancemang
uppåt i klasserna.
Flera fina placeringar och vinster på rankingtävlingar var det också under 2009, där
Peter Engberg vann SM för oldboys i snooker och Monika Margeta kom 9a på EM
som är två särskilda prestationer att nämna.
Hela året har vi arrangerat väldigt många klasstävlingar och även SM i 8-ball.
Medlemmar
Föreningen har i dagsläget en bit över 115 stycken medlemmar och under slutet av
2009 har vi sett en ökning i tillströmningen av nya medlemmar.
Medlemsansökningar tas numera emot av garderobspersonalen vilket har gjort det
enklare att bli medlem då det alltid finns någon på plats efter 17 och hanteringen av
ansökningar har blivit snabbare och smidigare.

Medlemsavgift
Medlemsavgifterna för verksamhetsperioden var följande:
Seniorer
400 kr
Damer
400 kr
Juniorer
150 kr
Träningsverksamhet
För alla medlemmar har vi haft träningar på lördagar och söndagar mellan 12-15.
Vi har även haft träning på tisdagar mellan 17-20 under hela 2009 där det alltid varit
personer som deltagit. Under senare delen av året har vi fått lite bättre organisation
och börjat med PAT-övningar för de som önskat.
Klubbtävlingar
I föreningen har vi haft handikappstävlingar i 5a-9a varje torsdag, med undantag för
sommaruppehåll. Även här har vi sett en ökning där det nästan aldrig varit mindre än
25 deltagare och som mest uppåt 45 spelare.
Pyramiden
Vi höll en första sluttävling för pyramiden där vi spelade alla discipliner vilket var en
ny rolig tävlingsform. Vinnare av tävlingen blev Monika Margeta och högst rankad vid
sista datumet blev Tony Kaspersen.
På hösten har det varit fullt med deltagare och det har visat sig att det är ett jättebra
sätt att lära känna nytt folk som man kanske inte vanligtvis spelar med.

Investeringar
Vi har under 2009 investerat i ”tv-bollar” till alla borden i hallen och även köpt
poängtavlor vilket gjort att tävlingarna har kunnat utföras på ett proffsigare sätt.
Inköp av träningsmaterial i form av PAT böcker (Playing Ability Test) har gjorts för att
kunna utveckla träningen för våra medlemmar.
Vi har även investerat i nya klubbtröjor som våra medlemmar kan köpa till ett
subventionerat pris av 150 kr.

Målsättning för 2010
Följande mål har satts upp för det kommande året.
-

Få större engagemang av våra licensierade medlemmar

-

Investera och genomföra streaming vid större tävlingar

-

Se till att vår tisdagsträning blir bättre organiserad och utöka vår juniorsatsning

-

Utöka boende bidrag vid tävlingar

-

Arrangera två medlemskvällar per år

-

Ha struktur på bokföring via Swedbanks bokföringsprogram

-

Hålla klubbmästerskap i slutet av tävlinssäsongen

-

Jobba aktivt med vår hemsida och förbättra kommunikationen med våra
medlemmar

-

Arrangera en gemensam resa till en Eurotour

-

Skapa en ny stor egen tävling med annorlunda spelform

Göteborg den 17 januari 2010.
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