
    Styrelsemöte Kville BC 2020-12-06 
 

Närvarande styrelse: 

Mats Frösemo, Tord Nordin, Gustaf Friberg 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande 

▪ Mats förklarar mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll 

▪ Mats gjorde en sammanfattning av föregående möte. Kommnentarer: 

o Biljardträning för tjejer var ett mycket bra inslag, som hindrades av Corona. 
Vi vill återuppta det. 

o Scandianavian Cue Store är intresserade av ett sponsorsamarbete, men just 
nu är aktivietet låg pga Corona. 

 
3. Inför årsmöte 

a. Utskick om motioner innan den 31 dec. - Mats löser utskick. 

b. Verksamhetsberättelse - Gustaf försöker skriva ihop detta. Kan behöva hjälp med 

innehåll. 

c. Verksamhetsplan - Mats och Daniel fixar detta. 

d. Kontakta revisorer - Daniel kontaktar 

e. Beslut om årsmötesdag - Lördagen den 27:e februari kl 13.00 

f. Skall mötet vara digitalt och i så fall ska vi använda ”Zoom”?  - Mats undersöker 
med Malin vad som är möjligt. Idealiskt vill vi kunna kombinera fysiskt möte med 

digital. 

 
4. Uppföljning av träningen med Mahmut 

▪ Överlag positiv feedback. Det fanns ett önskemål om att kunna få något skriftlig 

material med sig efter träningen, så att man minns det vi tränat på. Kanske att vi kan 
hjälpas åt med detta. 
 

5. Laget runt 
● Nytt upplägg torsdagstävlingar 

○ Mats presenterade förbättringarna som han och Andreas jobbat med, där 
folk initialt möter personer med liknande handikapp. Det verkar mycket 
lovande och är något vi vill prova på när vi drar igång igen. Vi kommer då 
göra mycket reklam. 

● Vi tittade igenom vår handlingsplan från mötet med SISU.  
○ Gustaf anpassar Biljardförbundets handlingsplan till Kville BC och lägger ut på 

hemsidan. 
○ Mats har hittat en potentiellt intresserad ledare som (vi skulle hitta 5 

stycken, som kan hjälpa till lite extra i att hålla i träningar framöver) 
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● Streaming 

○ Tord har utrett belysning vidare. 
○ Vi budgeterar för 8-10kkr till nästa år för belysning. 
○ Det hade varit trevligt med en fastmonterad kamera i taket, som fångar 

bordet rakt ovanifrån. För detta krävs kamera med vidvinkelobjektiv. Vi 
budgeterar 5kkr även för detta. 

 
 

6. Nästa möte 

▪ Inget datum bestämt (?). Efter nyår. 

 
7. Mötets avslutande 

▪ Mats förklarar mötet avslutat. 

 
 
 

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg 
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