Styrelsemöte Kville BC 2020-09-13
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Morgan Norberg, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Johann Skulason, Gustaf
Friberg
Protokoll
1. Mötets öppnande
 Mats förklarar mötet öppnat.
2. Utse sekreterare för mötet
 Daniel väljs som sekreterare.
3. Torsdagstävlingar, upplägg, förnyelser
 Positiva aspekter av våra tävlingar är att många spelare är med varje vecka.
 Prissättningen är acceptabel och ligger i linje med klubbens budget.




Svårigheter är att handikappen befinner sig i en stor spridning mellan alla spelare och
att matcherna tar lång tid.
o Förslag till att dela startfältet i två delar baserat på handikapp där spelare
möter andra spelare inom samma handikappnivå. Kan på sikt vara lurigt då
återkommande spelare kommer möta samma spelare vecka efter vecka.
o

Förslag till att klassificera spelare efter ranking och spelnivå. Förslag att korta
distanserna.

o

Förslag till gruppspel med kortare distanser. Svårighet med ojämna grupper
och därmed ojämn progress grupper emellan?

o

Förslag till att höja handikappen enligt nivå 6 eller 7 enligt reduceringsfaktor.
Svårighet med spelare med högt handikapp som inte kan höjas mer?

Andreas sammanställer idéer och skissar på upplägg för att spela testturneringar.

4. +43 SM
 Morgan informerar om upplägg gällande Coronarestriktioner från tävling i Sthlm.
 Mats står för inköp av hygienartiklar (inkl. torktrasor till bord) samt magic rack etc.
som skall användas under tävling.
 Vi behöver vara fler funktionärer i tävlingsledningen. Mats kollar upp kandidater.
 Mats informerar om tävlingsupplägg och administration kring det.
 Morgan pratar med Laszlo gällande mackor för försäljning till spelare.
 Mats sorterar upp bollset inför tävlingen.
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5. Nytt från förbundet
 Mats informerar om förhoppningar från SBF gällande att nå upp till 3000
medlemmar och 50 klubbar innan årets slut för att inte tappa ekonomiska medel
från riksidrottsförbundet.
o Förslag från SBF att genomföra medlemsvärvningskampanjer.
o Förslag till att skapa folder med information om medlemskap som skall
finnas tillgängligt i hallen. Mats skickar ut befintlig folder för påsyn.
o Se till att fråga spelare som ändå är i hallen. Kolla med personer i ens
närhet om de kan bli medlemmar.
 Endast en person från varje förening för deltaga på förbundsstämman 14. Gustaf
representerar Kville BC.
6. Hemsidan
 Hemsidan är daterad då ingen har haft som uppgift att uppdatera.
 Gustaf tar hjälp av Daniel för att genomföra ett projekt att revidera hela hemsidan.
 Styrelsemedlemmar uppmanas skicka in idéer till Gustaf för vilka justeringar som kan
göras.
7. Heldag med styrelsen och Malin från SISU
 Mats informerar om förslag till upplägg med SISU och klubbutveckling. Föreslaget
datum 28/11.
8. Torsdagstävlingar, ledare
 Styrelsen behöver någon som axlar ansvaret att lägga schema för tävlingsledare.
o 17 sept – Björn
o 24 sept – Jimmy
o 1 okt – Daniel
o 8 okt – Andreas
o 15 okt – Kahwei


Fortsatt dåligt uppförande från vissa spelare under torsdagstävlingar vad gäller
uppträdande från spelare mot tävlingsledare och klagomål på handikapp.

9. Träning för nybörjare och aktiva
 Förslag från Morgan att köra igång nybörjarträning för kvinnor vid 4 tillfällen på
söndagar fram över.
 Hur kan andra spelare i klubben få hjälp med utveckling/choaching? Mats kollar med
Alban R. och Anders E. om möjliga upplägg för intresserade spelare.
 Morgan kontaktar engelsk coach för prisuppgifter.
 Gustaf föreslår träning för ungdomar. Mats kollar med hallägaren om möjlighet att
öppna hallen tidigare på söndagar för att genomföra detta.
10. Nästa möte
 Nästa möte 11 oktober kl.15.15
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11. Laget runt
 Mats har gjort inköp av 5st köbollar inför SM. OK från styrelsen.
 Styrelsens arvodering om slopad medlemsavgift gäller för nyvalda styrelsen.
Återbetalning kommer ske till de som betalt in medlemsavgiften tidigare under året.


Gustaf berättar lite kort om erfarenheter från verksamhetsutveckling, om att skapa
mål och jobba strategiskt. Daniel har också idéer. Detta förbereds och jobbas vidare
med på klubbens heldag 28/11.



Utskick har gjorts från SISU om digitala utbildningar för styrelsemedlemmar. Flera av
dessa är dessutom gratis att medverka på. Daniel skickar vidare info om detta till
styrelsens medlemmar.



Klubben har haft sponsring av Dynamic från tidigare år, där Björn har haft kontakten.
Daniel tar upp kontakten med Dynamic.
Under SM +43 skall det göras promotion från klubbens sida där Dynamic exponeras.
Daniel skriver samman rapport och skickar till Dynamic.

12. Mötets avslutning
 Mats tackar för styrelsemötet och visat intresse.

Sekreterare/protokollförare: Daniel Rosander
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