
Verksamhetsberättelse för perioden 2010
 

Biljardklubben Kville BC redovisar här med sin verksamhetsberättelse för perioden 
2010.

Styrelse har bestått av:

Ordförande Martin Bengtzelius
Sekreterare Lisa Kulldorff
Kassör Magnus Andersson
Ledamöter Daniel Kandemalm, Monika Margeta
Suppleanter Peter Wernås, Patrik Olofsson
 
Revisorer Robert Sandersson, Suppleant Jonas Ekergarn
Valberedning Patrik Gabrielsson, Rickard Bergh
 
Styrelsemöten

Målsättning detta år har varit att, ha möten som är öppna för alla medlemmar en 
gång per månad, och det har vi uppnått med arbetsmöten inräknat. Suppleant Patrik 
Olofsson åkte tidigt på året till sjöss och har därför inte kunnat deltaga på de flesta 
möten. Vi har ändå varit beslutsmässiga på alla möten. De flesta av besluten har 
genomförts och ett engagemang har funnits från alla närvarande. 

Tävlingssäsongen

2010 har varit ett år med fortsatt högt deltagarantal från Kville Biljard Clubs 
medlemmar ute på sanktionerade tävlingar. Både gamla och nya ansikten har varit 
ute och tävlat.
Vi har i dagsläget 42 licensierade spelare fördelat på följande klasser:
Elit – 4 spelare
Klass 1 – 10 spelare
Klass 2 – 22 spelare
Klass 3 – 6 spelare
Totalt har vi haft ca 140 medlemmar under året vilket innebär att 30% av dessa tävlar 
nationellt ute på klasstävlingar.
Flera fina placeringar och vinster på rankingtävlingar var det också under 2010, där 
de som utmärkte sig mest var, Monika Margeta med ett brons i 8-ball under EM i 
Zagreb och Tomas Palmqvist som vunnit de två senaste tävlingarna på Swedish 
Pool Tour.
Vi ställde upp med 6 lag i den nya formen av lagspel där två gick vidare till andra 
omgången och ett är klart för SM för lag på våren 2011.
Under året har vi arrangerat två SM under i helg, två Swedish Pool Tour, 3 lagspel 
och 3 stycken rankingtävlingar för klass 1,2 och 3. Vi hade även premiär för vår nya 
egna tävling, All Discipline Open på hösten som vi tycker var lyckad för att vara den 
första tävlingen.Vi tackar Daniel Kandemalm och Robert Sandersson för sitt 
engagemang vid alla tävlingar..



Medlemmar
Vi har vid årsskiftet 134 medlemmar och har under året arrangerat en medlemskväll 
med tävlingar och har även varit på Liseberg och utfört en femkamp. Båda 
arrangemangen har varit uppskattade.

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 våren 2010 där det alltid varit 
personer som deltagit. Under senare delen av året har vi tyvärr inte lyckats få till 
någon träning på tisdagar och medlemmar har tränat på egen hand. Det är vår 
målsättning att komma igång med denna igen så alla nya medlemmar har möjlighet 
att få tips och träning för att utveckla sitt biljardspel.
 

Klubbtävlingar

I föreningen har vi haft handikappstävlingar i 5a-9a varje torsdag, med undantag för 
sommaruppehåll. De har varit välbesökta och på hösten har det varit deltagare från 
både Borås, Trollhättan och Halmstad. Det diskuteras nu även om tävlingar på 
söndagar 2011. Deltagarantalet har aldrig varit under 25 stycken och ända upp till 45 
som mest. 

Pyramiden

Vi har sett att det blivit färre och färre deltagar på pyramiden under hösten vilket är 
tråkigt och där får vi alla försöka att engagera oss bättre under 2011.

Hemsida

Efter ett hårt arbete av Jonas Ekergarn lanserades vår hemsida i somras via 
idrottonline. Den ska fungera som en informationskanal för våra medlemmar.



Investeringar

Vi har under 2010 investerat i två datorer. En för streaming och en för tävlingar. En 
webkamera för sändningar på nätet har även köpts.  
 

Målsättning för 2011

-Skapa en medlemsgrupp som kan bistå i olika projekt och förmedla medlemmars 
önskemål till styrelsen.

-Starta ett bättre samarbete med de fritidsgårdar som vi redan i dagsläget har en 
första kontakt med

-Att fortsatt ha bra struktur på bokföring och ekonomi via Swedbanks 
bokföringsprogram. Minska behandlingstiden för alla ekonomiska frågor och 
bokföring

-Att även i fortsättningen ha en organiserad träning med våra medlemmar. Både nya 
som gamla.

-Arrangera ett öppet hus för att locka mer personer att spela biljard.

-Arrangera två medlemsaktiviteter detta år i någon form för att stärka 
sammanhållningen i klubben

 

Göteborg den 18 januari 2011.
 
______________________ ______________________
Ordförande Sekreterare
 
______________________ ______________________
Styrelseledamot Styrelseledamot


