Protokoll 2017-08-19
Kville BC Styrelsemöte
Närvarande: Mats Frösemo, Tommy Lundh, Rickard Bergh, Gustaf Ålander, Björn Göransson, Peter
Wernås

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2. Ansökan om SPT-tävlingar
Följande tävlingar kommer Kville BC att ansöka om till SBF:

16 - 17 sep: SPT 250/500 (9-ball), med önskemål om att närliggande klubbar inte arrangerar
samtidigt (Laxå eller Malmö).
14 - 15 okt: +42 (14-1).
21 - 22 okt: SPT 250/500.
Kville BC ansöker om tävlingar 14 - 15 samt 21 – 22 okt, men kommer vid eventuell tilldelning endast
ta en av dessa.
4 – 5 nov: Lag-SM.
11 – 12 nov: SPT 1000.

3. Tävlingsledare torsdagstävlingar
31 aug: Björn Göransson
7 sep: Peter Wernås
14 sep: Rickard Bergh
21 sep: Gustaf Ålander
28 sep: Mats Frösemo

Ordförande betonade vikten av torsdagstävlingar för klubbgemenskapen och även för klubbens
ekonomi.

4. Lagspel SM
Rickard Bergh utsågs till styrelsens ansvarig för att ta emot anmälningar om lag. Senaste datum att
anmäla lag till Rickard är 1 oktober.

5. Ansökning till förbundet
Kville BC kommer skicka en ansökan om 45 000 kr för utveckling av ungdomsverksamhet, det s.k.
Idrottslyftet. Pengarna kommer gå till:
•
•
•
•

Uppsökande verksamhet i skolor och fritidsgårdar.
Bordshyra för ungdomsträningar.
Kostnad för resor/ eventuell logi.
Utbildning av tränare och ledare.

6. Föreningsstadgar - förslag till ändring
Frågan diskuterades och bordläggs till årsmötet. Eventuella förändringar skall tas upp på årsmötet
och beslutas om på detsamma.

7. Utvärdering SM i Pool 2017
Överlag så genomfördes ett utifrån erfarenhet sett ett fullt godkänt SM. Flera spelare uttryckte sin
positiva kritik till Kville BC för arrangemanget. Tävlingsledningen fick speciellt beröm. Även på
domarsidan så upplevdes genomförandet som professionellt och seriöst.
Klubben lärde sig mycket på arrangemanget och saker kan förbättras till nästa gång ett liknande
arrangemang ska genomföras. Checklistor bör skrivas innan så att alla i styrelsen vet exakt vad som
gjorts och vad som inte är klart. En viss kommunikationsmiss upplevdes till mellan Kville BC och
förbundet. Ansvarsfördelningen mellan förbund och Kville BC var inte helt entydig.

8. Medlemsantal
Kort information kring Kville BCs medlemsantal presenterades av ordförande och ser i dagsläget ut
enligt följande siffror:
2016-05-26: 70 medlemmar.
2017-08-19: 86 medlemmar.
Ökningen av medlemmar är mycket positiv för klubben och innebär en total ökning av 23 %. Klubben
har som mål till år 2021 att ha 140 medlemmar, vilket kan uppnås om samma procentuella ökning
kan bibehållas.

9. Styrelsens ansvar och funktion
Kville BC fick bra betyg i RFs genomlysning av föreningar i landet. Genomlysningen innebar bland
annat att föreningen skulle kunna tillhandahålla dokument från styrelsemöten, årsmötet, ekonomi
osv. för flera års verksamhet.

10.

Mötets avslutande

Ordförande tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Gustaf Ålander

