Styrelsemöte Kville BC 2020-10-11
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Tord Nordin, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Johann Skulasson, Gustaf Friberg
Protokoll
1. Mötets öppnande
▪ Mats förklarar mötet öppnat.
2. Föregående protokoll
▪ Mats gjorde en sammanfattning av föregående möte.
3. Ekonomisk rapport
▪ Daniel gick igenom balans- och resultatrapporterna och jämförde med föregående
räkenskapsår. En stor skillnad är att pandemin gjort det omöjlig att ha tävlingar i
samma utsträckning, vilket påverkar både intäkter och kostnader. Dock kan vi vänta
oss ett resultat på ca plus 15000 efter justering för förhöjd förbundsavgift. Vi räknar
också med att bankkostnaderna går ned nästa år.
4. Hemsidan
▪ Gustaf har städat upp hemsidan så att det nu går att jobba med den. Han kommer gå
igenom lite om hur det funkar på vår kommande heldag, så att alla skall kunna gå in
och göra ändringar. På denna dag tillsätter vi en grupp som kan jobba vidare med
innehållet på hemsidan.
▪ Vi vill göra oss av med informationen som ligger ute på idrottonline.se. Gustaf
försöker fixa med detta, efter att ha fått inloggning från Mats. Dock kommer vi
migrera över vårt medlemsregister till idrottonline.se. Detta tittar Mats och Daniel
på.
5. Nytt upplägg torsdagstävlingar
▪ Andreas har jobbat på förslag på upplägg, men behöver lite ytterligare tid sätta
detaljerna för första försöksomgången.
▪ Andreas och Mats tittar tillsammans på hur vi kan använda Cuescore och bestämmer
därefter vilken söndag vi köra första experimentet. Ca 3-4 veckor framåt.
▪ Vi siktar på att göra en handikappjustering för samtliga kring nyår.
▪ Vi var överens om att regler för individuell handikappsjustering skall vara så enkla
som möjligt.
6. Ev. motioner till förbundsstämman
▪ Vi har ingen superkonkret motion (än), men skulle gärna se att förbundet kan utreda
hur de kan stötta klubbarna med träning. Mats skriver ihop något och drar förslaget
via oss övriga.
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7. Biljardträning
▪ Morgan har dragit igång tjejträningarna, och detta ses som det mest positiva vi har i
träningssammanhang. Idag var det 3-4 deltagara. Andreas visste ytterligare ca 5
personer som är intresserade och kommer dyka upp.
▪ Mats har undersökt alternativ till tränare/coach för träningssugna medlemmar. Av
tre alternativ har Mahmut Mutto visat intresse. Vi beslutade att klubben står kan stå
för reseersättning samt logi, samt att medlemmar betalar ca 200kr per tillfälle. Mats
försöker få till ett första träningstillfälle redan nästa söndag, dvs 2020-10-18 och
måndag 2020-10-19. Vi utvärderar sedan löpande.
8. Sponsorer
▪ Vår allra största sponsor är Kville Biljard!
▪ Daniel har inlett kontakt med vår andra sponsor Dynamic Billiard, men ännu inte fått
svar.
▪ Vi tillsätter en grupp som har hand om sponsring: Mats, Daniel, Johann. Dessa sköter
kommunikation med våra sponsorer.
9. Streaming
▪ Tord gick igenom streamingstatistik från SM 43+.
▪ Till nästa tillfälle vill vi gärna förbättra belysningen för att på så sätt höja kvaliteten
och ge ett proffsigt intryck. Tord har undersökt en del redan och kollar vidare på ett
förslag.
▪ Vi vill gärna streama från bord 6 istället för 4 nästa gång. Nätverk verkar vara
framdraget.
▪ Daniel kollar med Dynamic om de kan bidra med sponsring, då det även kan ligga i
deras intresse att höja kvaliteten.
10. Info från förbundet
▪ Mats berättar och förslag på ny differentierad medlemsavgift, förslag på
styrelsearvode, samt ändringar i räkenskapsår.
11. Nästa möte
▪ Vi har inget möte förrän vår heldag 2020-11-28.
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13. Laget runt
▪ Gustaf påminner om Björns önskan om att slippa vara firmatecknare.
14. Mötets avslutning
● Mats tackar för styrelsemötet och visat intresse.

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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