Styrelsemöte Kville BC 2018-03-25
Närvarande:
Mats Frösemo, Björn Göransson, Anton Havås, Morgan Norberg, Tord Nordin
Protokoll
1. Mötets öppnande
 Mats Frösemo hälsade alla välkomna och gick igenom dagens agenda.
2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande justering:
Det beslutades att höja intäkten på torsdagstävlingarna. I föregående protokoll
nämndes det att detta diskuterades.
Följande beslutades:
 För 150 tävlingarna utgår 35kr/spelare till klubben.
 För 250 tävlingarna utgår 60kr/spelare till klubben.
 Utvärdering skall ske på nästkommande styrelsemöte, 2018-03-25.
3. Ungdomsverksamhet och SISU
 Mats Frösemo har tillsammans med Milen träffat SISU.
SISU vill hjälpa till med ungdomssatsning samt utbildning av ledare.
 Ale kommun har kontaktat Mats Frösemo där man informerade att man har
ungdomar som vill spela biljard.
 Det diskuterades hur man skulle kunna ha ett tränings-/utbildningsprogram för
ungdomar. Förslag skulle kunna vara söndagar efter klockan 15:00.
 Vi kommer att få hjälp från Monika Margeta, Daniel Magnusson samt Stefan
Ljungelind med att ta fram ett utbildningsprogram för ungdomar.
 Morgan Norberg har utbildningsmaterial för ledarutveckling.
 Styrelsen står bakom satsning på ungdomsverksamhet.
4. Del 2 av Klubbmästerskapen
 14 april kommer KM i 14-1 att spelas.
Startavgift 50 kronor.
Distans grundspel är 50.
Distans slutspel är 75.
Distans final är 100.
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15 april kommer 10-ball att spelas.
Startavgift 50 kronor.
Distans är 6.
Distans på förlorarsidan är 5.



Vi behöver bli tydligare med när KM avses att spela. Alla medlemmar har inte detta
klart för sig.
Utöver Facebook och hemsida så kommer Mats Frösemo att skicka ut ett mail till
samtliga medlemmar med information om när, var och hur del två av KM kommer att
spelas.
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Björn Göransson och Mats Frösemo kommer att vara tävlingsledare under KM med
stöd från oss övriga.



Mats Frösemo undersöker med Shari om vi kan starta KM redan kl 11:00 för att inte bli
klar med tävlingarna för sent på kvällen.



Beslut togs att vi inte kommer att dela ut några prispengar för KM under säsongen
2019.
Vi spelar om medaljer och ära. Intäkterna behövs för att vi skall kunna möjliggöra
sponsring i så stor utsträckning som möjligt under Swedish Pool Tour.



Planering av KM skall ske i samband med årsmötet för att vara ute i god tid.

5. Medlemsantal/Jämförelse mot budget
 Fram till dagens datum har vi 81 betalande medlemmar.
 2017 hade vi ca 100 betalande medlemmar i slutet av Mars.
 Troligtvis kommer vi att få in några fler medlemmar i och med löneutbetalningar.
 Läget bedöms som normalt för tidpunkten.
6. SPT 250 respektive SPT 500
 Vi har fått förfrågan om vi kan hålla följande tävlingar från Svenska Biljardförbundet:
- SPT 250 den 7 april.
- SPT 500 den 8 mars.
Vi har tackat ja till detta.
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Morgan Norberg kommer att vara tävlingsledare under helgen.
Anders Edvardsson kommer att bistå Morgan under lördagen.
Vi undersöker ven som kan bistå Morgan under söndagen.
Vi övriga hjälper till att starta upp tävlingen på lördag respektive söndag.



Vi beslutade att klubben skall tillse att tävlingsledaren får en måltid under dagen.



Vi kommer att förbereda matchprotokoll för grundspelet inför tävlingarna.
För första grundspelsomgången kommer vi att meddela bordsnummer för matcher.
Björn Göransson och Tord Nordin ansvarar för detta.



Morgan Norberg kontaktar Laszlo Szili och undersöker om han kan ordna med
smörgåsar.



Morgan Norberg och Mats Frösemo fördelar arbetsuppgifter till dem som ansöker
om spons inför tävlingen.



Anton Havås ordnar så att Swish numret står tydligt på kassaboxen.
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7. Torsdagstävlingar samt uppföljning av intäktsjusteringen
 Vi har inte sett någon negativ effekt av intäktsjusteringen som beslutades på
föregående möte. Vi kommer att utvärdera igen på kommande styrelsemöte.


Inför torsdagstävlingen v12 hade vi lite planeringsproblem.
Vi beslutade att tävlingskoordinatorn (Morgan Norberg) kommer att stämma av med
tävlingsledaren dagen innan tävling för att se att allt är enligt planeringen.



Tävlingsplanering
o 29/3
o 5/4
o 12/4
o 19/4
o

26/4

Inställd på grund av påsk.
250 Tävling. Tävlingsledare: Björn Göransson
150 Tävling. Tävlingsledare: Mats Frösemo
150 Tävling. Tävlingsledare: Kolla med Jimmy Lundgren
alt. Fredrik Pehrson.
150 Tävling. Tävlingsledare: Anton Havås

8. Laget runt/Övrigt
 SM 42+
Vi har fått en förfrågan om vi kan hålla i SM 42+ den 12-13 Maj.
Beslut är att vi kommer att hålla i denna tävling om vi får ett OK med Shari.
Mats Frösemo kommer att diskutera detta med Shari.
Discipliner är 8-ball respektive 10-Ball.
Preliminärt så kan Mats Frösemo och Björn Göransson vara tävlingsledare om vi
kommer att hålla i denna tävling.

Kville BC



Sponsregler
Vi diskuterade regelverk runt sponsring.
Vi kommer att arbeta igenom regelverket för sponsring för att ha bra
beslutsunderlag till kommande tävlingssäsong.
Under Maj månad skall eventuell revidering av sponsregler ske inför höstsäsongen.



Företagssponsring.
Vi diskuterade hur vidare det är möjligt att få sponsring via företag.
Några olika idéer diskuterades. Vi fortsätter att undersöka detta.



Snoker
Vi diskuterade allmänt om hur intresset för snoker ser ut. Kan vi utveckla detta på
något sätt?
Idag är det dåligt med tävlingsdugliga bord i Göteborg. Det finns ca 3-5 bord som
håller matchstandard.
Idag är vi ca 3 spelare som är aktiva och tävlar i Snoker i Göteborg, varav en spelare
från Kville BC, Anton Havås.
I snitt så är det ca 15 spelare som ställer upp på snokertävlingar.
Under SM så deltager normalt 40-50 spelare.



Styrelsens sammansättning.
Den allmänna uppfattningen är att styrelsen fungerar bra.
Allas åsikter kommer fram och beaktas samt att arbetet fungerar bra.
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9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till söndagen den 22 april kl. 15:15.
10. Mötets avslutande
Mats tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare och protokollförare:
Tord Nordin
Justeringsman:
Björn Göransson
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