Protokoll 2018-01-07
Kville BC Styrelsemöte
Närvarande: Tommy Lundh, Rickard Bergh, Gustaf Ålander, Björn Göransson, Peter Wernås, Ulf Borg,
Lazlo Szili

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

2. Styrelsen
Vice ordförande och kassören har under hösten fått ta ett större ansvar än tänkt som följd av att
sittande ordförande avsagt sig uppdraget, varpå dessa manar alla i styrelsen att vara mer behjälpliga
fram till årsmötet. Gustaf fungerar som sekreterare fram till och med årsmötet. Valberedningen
tittar nu på lämpliga kandidater för ett framtida styrelseuppdrag och dessa kommer att väljas på
årsmötet.

3. Årsmöte
Beslut togs att hålla årsmöte den 10 februari 2018. Motioner från medlemmar skall inkomma senast
4 veckor innan årsmötet ska hållas. Ett medlemsmail med mer information kommer att skickas ut
inom kort.

4. Klubbmästerskap 2018
Efter förankring med hallägaren står preliminära datum klara för KM.
3 mars: 9-ball
4 mars: 14-1
17 mars: 10-ball
18 mars: 8-ball

När datumen är fastställda kommer ett medlemsmail att skickas ut, samt information på hemsidan
och facebook.

5. Hallägarens nya regler
Nya regler gäller för spel i hallen. Samtliga medlemmar uppmanas att läsa dessa, som sitter uppsatta
i baren på Kville.

6. SPT 500
Den 14 januari kommer SPT 500 spelas på Kville Biljard. Förslag på tävlingsledare är Morgan Norberg
med hjälp av Rickard Bergh.

7. Torsdagstävlingar
Tävlingsledare för kommande torsdagstävlingar är följande:
18 jan – Rickard
25 jan – Peter
1 feb - Björn
8 feb – Gustaf
15 feb – Lazlo
22 feb – Ev. Jimmy

8. Övrigt
Kville BC har en fungerande ekonomi. Styrelsens har under året hyrt ut skåp, hållit regelbundna
tävlingar klubben har ökat i antal medlemmar. I dagsläget har klubben 112 betalande medlemmar,
samt flest rankande elitspelare som enskild klubb i hela Sverige.
I dagsläget finns 3 stora och 4 små skåp kvar till uthyrning för den som önskar. Kontakta någon i
styrelsen för att få tillgång till ett skåp.

9. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Gustaf Ålander

