Styrelsemöte Kville BC 2021-01-(10,17)
(Mötet uppdelat på två tillfällen)
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. Årsmötet
○ Tid för mötet - Förslag att flytta till juni, veckan innan midsommar för att
förhoppningsvis få ett större deltagande i och med att spridningen av pandemi kan
ha lindrats tills dess. Detta är dock tekniskt sett emot stadgarna, men pandemins
disruptiva natur gör att vi känner att vi kan motivera en förändring av hur saker
brukar vara. Vi kommer göra ett utskick kring detta där vi motiverar våra tankar, och
ger möjlighet att komma med invändningar.
Förslaget är att ha årsmötet den 12:e juni, kl 13.00. Men vi vill ha lite koll på
tävlingskalendern. Då vill vi också traditionsenligt kombinera årsmötet med KM i 9ball, och att köra de övriga disciplinerna 13:e, 19:e, samt 20:e juni.
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Vi vill då också öppna upp för nya motioner, så att ny deadline blir motsvarande tid
innan årsmötet.
Verksamhetsberättelse - genomgången av Mats utan invändningar
Balans och resultatrapporter - genomgången av Daniel utan invändningar. Överskott
på 21.951,43kr
Förvaltningsberättelse - genomgången av Daniel utan invändningar
Revisionsberättelse - Daniel har fått OK av revisor Jonas Björkman. Det kommer att
skrivas en revisionsberättelse innan årsmötet.
Verksamhetsplan 2021 - genomgången av Mats utan invändningar
Valbara platser - genomgången av Mats
Övriga frågor

4. Start av biljardträning?
▪ Det har yttrats negativa känslor med avseende på upplägget vi kör med tränarledd
träning för medlemmar. Mer specifikt med avseende på avlöning av tränare, som
själv är medlem, i vår ideella förening, då som regel övrigt arbete i klubben förväntas
vara fritt från ersättning. Vilket upplevts som orättvist då många medlemmar ställt
upp vid olika tillfällen för klubbens räkning. Klubben har dock inte stått för något
tränararvode, utan detta har de deltagande medlemmarna gjort. Klubben har stått
för reseersättning och logi, precis som vi brukar göra. Vi förstår synpunkter, men står
bakom vårt beslut om upplägget, och vår bedömning är att vi inte varit tillräckligt
tydliga med hur upplägget fungerat.
Vi kommer därför göra ett utskick som förtydligar våra resonemang kring detta, för
att förhoppningsvis bygga större förståelse framgent.
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5. Utse en tävlingssamordnare
○ Andreas kom med förslag om hur vi kan stärka klubbkänslan genom att underlätta
för medlemmar som vill delta i lagtävlingar. Detta togs väldigt väl emot. Han hade
pratat med många personer på klubben och det verkar finnas ett stort intresse. Han
tror också att om vi har en samordnande roll i styrelsen så kan denna person vara
kontaktperson och hålla lite koll på vilka lag det finns, vilka spelar som söker lag, osv.
Andreas är själv intresserad av att ta på sig detta.
Vi tror på att förtydliga vad som gäller kring lag och lagledare, då man i ännu större
utsträckning är representanter för klubben. Det är också bra att titta på skyldigheter
som lag, då man exv förväntas ställa upp som hjälp under något tillfälle på året.
Andreas tar huvudansvar för att tills nästa möte formulera tankar till ett upplägg för
detta. Alla är välkomna att delta med idéer.
6. Lag och lagledare
○ Det finns i nuläget ett lag som tävlar för Kville BC. Se i övrigt punkt 6. Vi vill göra ett
utskick där vi också förklarar hur lagspel fungerar.

7. Laget runt
○ Det finns nu bättre belysning i hallen.
○ Det har funnits besvikelse kring att man inte fått plats att spela på en
söndag/måndagsträning. Vi tror att det dels kan bero på att reglerna kring dessa inte
varit tydliga (“först till kvarn”), men vi vill också skapa en mer inklusiv miljö i linje
med vår nya värdegrund där förväntar oss att alla “öppnar upp bordet och bjuder in
andra som vill vara med och spela”. Mats kollar lite med Shari och efter det skriver vi
ned vad som gäller och skickar ut och lägger upp på hemsidan.
8. Nästa möte
▪ 7 februari kl 15.15.
9. Mötets avslutande
▪ Mats förklarar mötet avslutat.

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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