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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. 
 Tord Nordin utsågs till sekreterare. 

 
2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande justering: 
I föregående protokoll nämndes att Morgan Norberg har utbildningsmaterial för 
ledarutveckling. Detta var felaktigt. Rättelse är att Morgan har deltagit på en 
ledarutbildning. 

 
3. Ungdomsverksamhet 

Nybörjarträning: 
 Nybörjarträning har startat. 

Nybörjarträning med ledare hålls på söndagar klockan 15:00 i VIP:en. 
Mats Frösemo är tränaransvarig. 

 Monika Margeta har tagit fram ett träningsprogram som följs under 
träningstillfällena. 

 För att vara med och träna på söndagar kommer klubben att begära att man betalar 
medlemskap på 150 kronor. 

 Klubben kommer att få betala bordshyra för träningen i VIP:en. 
Klubben kommer att söka bidrag för detta och det bör inte vara några problem att få 
detta. 
Björn Göransson och Mats Frösemo kommer att diskutera villkor runt bordshyra med 
Shari. 

 SISU arrangerar ledarskapsutbildningar för de som är intresserade. 
 

Street games: 
 Information runt street games: 

Street Games fungerar som en hälsofestival som kommer ut till de olika 
stadsdelarna. Med idrott, musik och massor med aktiviteter som är gratis, är alla 
välkomna, 0 – 110 år! 
Initialt startade Street Games för att motverka kriminalitet, droger, ohälsa och 
utanförskap och har drivits med stor framgång i både Angered, Frölunda, Norra 
Hisingen, Västra Hisingen Majorna/Linnè, Angered och Askim-Frölunda-Högsbo. 
Under sommaren 2018 ökar Street Games till hela åtta olika stadsdelar i Göteborg. 
 
Street Games är en satsning med föreningarna tillsammans med Västra Götalands 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. Samarbete sker med 
Göteborgs Stad. Street Games bidrar till att ge ungdomar en aktiv fritid därmed 
ljusare framtidsutsikter. 

 Street games håller till utomhus. 
 Klubben stöttar street games runt omkring Kville området. 
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 Mats Frösemo diskuterar och förhandlar om förutsättningar. 
Klubben har inte medel allokerat i budgeten för kostnader runt street games. 
Vi kan ställa upp med tid under förutsättning att man tillhandahåller enklare bord 
och köer samt förvaring av detta när det inte används. 

 Klubben ställer upp under 1-2 gånger i Augusti. 
  

 
4. Klubbmästerskap 

Utvärdering av klubbmästerskap 2018: 
 Dubbelkuppen fungerade inte optimalt. Vi var tvungna att justera under tävlingen. 
 Vissa medlemar uppfattade det fortfarande som oklart när tävlingarna hölls (datum 

och klockslag). Orsaken till detta var troligtvis för att vi ändrade datum och tid för 
andra omgången (10-ball samt 14-1) av klubbmästerskapet. 

  Det var lite minde medlemmar som deltog i omgång två, 10-ball och 14-1, jämfört 
med första omgången, 9-ball och 8-ball. 

 Andra omgången krockade med Star Open som hölls samtidigt. 
 Utvärdering medför att vi kommer att planera klubbmästerskapet tidigare. Datum 

kommer att sättas under kvartal 4 2018. 
 Det diskuterades om vi skall lägga KM i 9-ball i samband med årsmötet.  

 
5. Ungdoms SM 

 Liam Lundh representerade Kville BC i ungdoms SM. 
Liam var den yngsta deltagaren i ungdoms SM. 
Liam placerade sig på plats nummer 9 i ungdoms SM. 

 Styrelsen var fullt eniga om sponsring för Liam. Beslut är att utbetala reseersättning 
samt startavgift för tävlingstillfället. 
 
 

6. Uppföljning av nya uttaget från torsdagstävlingarna 
 Deltagarantalet har inte blivit mindre i och med justering av kostnadsuttag. 
 Förslag diskuteras inom styrelsen om att justera deltagaravgiften för 

torsdagstävlingarna. 
o Höjning från 150 kronor till 200 kronor. 
o Höjning från 250 kronor till 300 kronor. 

Detta gör kontanthanteringen lättare samt eventuellt fördelar för både klubb och 
spelare med aspekt på prispengar och kostnadsuttag. 
Inga beslut är tagna, men styrelsen diskuterar hur vida justeringar skall göras eller 
inte inför höstsäsongen.  
 

 
7. Inbjudan från Göteborgs stad. 

 Göteborg stad har bjudit guldmedaljören i SM, i detta fall Monika Margeta. 
Detta sker den 3:e Maj i Kvibergs kantin på Övre Kaserngården i Kvibergs Park. 
Monika har tackat nej till att delta av personliga skäl. 
Mats Frösemo kommer att närvara för att representera och visa upp Kville BC. 

 Svenska Distriktsförbundet, SDF, har bjudit in föreningar till möte den 15:e Maj 
kl.17:30-19:00. Plats: Mejerigatan 1. 
Mats Frösemo representerar Kville BC. 
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8. Arbetsdag för styrelsen.  
 En arbetsdag skall planeras för styrelsen. 

Förslag på tid är 25 Augusti. 
 SISU kan tillhandahålla lokaler med bra utrustning. 
 SISU kan även vara med och stödja arbetet, men styr inte. 
 Förslag på agendapunkter är: 

o Gå igenom våra stadgar. 
o Vad är klubbens utmaningar respektive styrkor? 

 Beslut om när, var och hur på nästa styrelsemöte. 
 

9. Tävlingsplanering, torsdagstävlingarna. 
 Tävlingsplanering 

o 3/5   150 Tävling. Tävlingsledare: Andreas Björndal 
o 10/5   150 Tävling. Tävlingsledare: Björn Göransson 
o 17/5  150 Tävling. Tävlingsledare: Anton Havås 
o 24/5  150 Tävling. Tävlingsledare: Mats Frösemo 
o 31/5  250 Tävling. Tävlingsledare: Ej bestämt. Morgan letar 

       kandidater. 
 

10. Sponsringsregler inför nästa möte 
 Tills nästa möte skall vi gå igenom sponsringsreglerna. 

Mats Frösemo har förberett ett dokument för att kunna lämna synpunkter på dagens 
regelverk. Samtliga går igenom och förbereder sig tills nästa styrelsemöte.  

 Syftet är att få fram långsiktiga sponsorregler. 
 Eventuellt reviderat förslag skall gälla från och med höstsäsongen 2018. 

 
11. Laget runt/övrigt 

 Nationella Poolbestämmelser 
Mats Frösemo delade ut och gjorde en snabb genomgång av de nationella 
poolbestämmelserna som är antagna 2018-01-01. Det är bra om samtliga läser 
igenom dessa, styrelse som enskillda medlemar som är med och tävlar. 
 
Följande feedback kommer att diskuteras med Svenska Biljardförbundet: 

o Det behöver bli tydligare om vems ansvar det är att säkerställa att spelaren 
deltar i rätt SPT klass. Det är otydligt om det är föreningens eller spelarens 
ansvar. 

o Idag är det möjligt att delta på flera tävlingar i samma tävlingsomgång 
(samma tävling kan hållas på parallella orter). Detta slår mot de spelare som 
spelar i SPT 1000. Framförallt när det gäller platserna till SM. 

o 3 poängsregeln. I och med att man har flyttat fram 1:an vid sprängning samt 
infört 3 poängs regel, så finns det spelare som har svårt att fullfölja denna 
regel. Regeln borde tas bort alternativt enbart gälla för SPT 1000 spelare. 

 
 Uppföranderegler vid torsdagstävlingar 

Det har uppmärksammats att det vid vissa tävlingar förekommer ett icke önskvärt 
beteende bland vissa deltagare. 
Ovarsamt hanterande av material så som exempelvis biljardbord, bollar och annan 
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utrustning som kan leda till skada är inte acceptabelt. Det är inte heller tillåtet att 
uttrycka sig på ett diskriminerande sätt till andra spelare eller tävlingsledare. 
Ledare skall stävja detta beteende. 
Styrelsen bevakar detta och kommer att vidta åtgärder om problemen fortsätter. 
 

 Företagssponsring 
Det är svårt att få sponsring av större företag. 
Björn Göransson har undersökt med Swedbank, men det är svårt att få sponsring. 
Björn Göransson kommer att kontakta Dynamic i Tyskland för att se om det finns 
möjlighet till sponsring från detta företag. 
Har någon, i styrelsen eller enskild spelare, förslag på sponsorer så är man 
välkommen att kontakta Morgan Norberg. Morgan kan då hjälpa till att kontakta 
företag. 

 
 Torsdagstävlingar 

Det går att förbättra ledarskapet vid torsdagstävlingarna. 
Det bästa är om vi kan ha en tävlingsledare under hela tävlingen. Att lämna över 
ledarskapet till en annan tävlingsledare under tävlingen är inte optimalt. 
Det kanske inte alltid är möjligt att göra detta, men vi skall sträva efter detta. 
 

 SM Old Boys 
12-13 Maj hålls SM +42 på Kville BC. 
Styrelsen vill att starten på tävlingen tidigareläggs från klockan 10:00 till 09:00. 
Mats Frösemo kontaktar Svenska Biljardförbundet samt Shari om önskemålet. 
Styrelsen tog beslut på att ge sponsring på 80% av startavgiften oavsett ranking. 

 
 Ekonomiuppföljning 

Björn Göransson gick igenom klubbens ekonomi. Inkomster och utgifter ligger enligt 
mål. 

 
12. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till söndagen den 3:e Juni kl. 15:00. 
 

13. Mötets avslutande 
Mats Frösemo tackade för mötet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Sekreterare/protokollförare: 
Tord Nordin 
 
Justeringsman: 
Björn Göransson 


