
    Styrelsemöte Kville BC 2021-04-11 

Kville BC - Page 1  

 

Närvarande styrelse: 

Mats Frösemo, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Gustaf Friberg 

Protokoll 
 

1. Föregående protokoll 
● Protokollet godkändes. 

2. Adjungera Stefanie till styrelsen 
● Frågan bordlägges då hon inte kunde närvara 

3. Genomgång av Google Drive 
● Vi gör gemensam städning och arkiverar en den nya “Arkiverat”-mappen 
● Daniel tittar på vad för typ av information man kan föra in på IdrottOnline. Vi vill att 

detta skall idealiskt vara vårt enda medlemsregister 
4.   Förslag på nivåer till medlemsavgifter och sponsprogram 

● Vi gick igenom Mats förslag kring justerade medlemsavgifter. Beslut: 
○ Vuxen:  500kr/400kr (precis som enligt förslag, och samma som tidigare) 
○ Junior: 150kr/0kr - Sponsnivån sänkt för att ytterligare stimulera tävlingsspel 
○ Pensionär (+65 år): 150kr/100kr - Ny nivå för att få fler pensionärer till 

hallen. +65 år är gränsen för att göra det enkelt. 
○ Familj - vi väljer att inte ha familjemedlemsskap då det kan medföra krånglig 

administration och krångliga regler. 
○ Förslaget kommer att presenteras på årsmötet och gälla nästa år. 

5. Utbildningsdag med styrelsen 
● Mats, Daniel, Gustaf hade varit på utbildning i att “leda ideella föreningar”. Där gavs 

olika verktyg som vi kan använda oss av, såsom SWOT, Årshjul, Priorteringsmatris 
(tidsåtgång/nytta). 

● Vi gjorde SWOT-övning med Kville BC i åtanke på kursen, men vill gärna göra den 
igen när alla i styrelsen är med, så vi har samma överenskomna grund att stå på. 

● Andreas lyfte den viktiga frågan “Varför går man med i Kville BC?”. Vi kom fram till 
att också är en viktigt grund och något vi måste ha diskutera. Både vad fördelarna är 
med att gå med i klubben, men också skyldigheterna och förväntan på en medlem. 
Sannolikt vill vi få medlemskapet att mindre handla om “billigare timpris på biljard” 
och mer om att vara medlem i en ideell förening där vi bygger något fantastiskt 
tillsammans. 

● Mats kontaktar Malin på SISU och försöker få till en workshop. 
● Några punkter från SWOT på kursen: 

○  Styrkor – Hålla i tävlingar, Engagerad styrelse, gemenskap i klubben och bra 

ekonomi 

○  Svagheter – Ta han om nya medlemmar i klubben och i styrelsen, saknas 

systematisk träning på alla nivåer. 

○  Möjligheter – Organisera oss så att vi utvecklas, vi har ett aktivt förbund att 

samverka med, vi håller på med en viktig värdegrund. 

○   Hot – Svårt med tillväxten i sporten och nya medlemmar, dyr idrott, ingen 

egen lokal att ha verksamheten i. 
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6.  Förbundets projekt för äldre biljardspelare 
● Mats är intresserad av att ta utnyttja detta projekt för att skapa något positivt för 

pensionärer och attrahera mer folk. Mats får styrelsens “välsignelse” att köra på. 
Gunnar i klubben är också intresserad av att vara drivande. 

7. Värdegrunden 
● Vi avhandlar den mer på workshopen 

8. Tävlingssamordning 
● Andreas vill försöka aktivera medlemmar utanför styrelsen för att komma igång med 

nya tävlingsupplägg. Och på sikt ha en sorts tävlingskommitté som leds den 
tävlingssamordnande rollen i styrelsen (just nu Andreas). Vi diskuterade lite olika 
upplägg och vi vill sannolikt ha något för bara medlemmar, så att vi faktiskt får några 
fördelar av att vara medlem. 

● Går det att komma igång med något upplägg redan i augusti? 
○ Andreas jobbar på något upplägg att ta med till nästa styrelsemöte. 

9. Laget runt 
● Våra regler för spons är kopplade till ranking, medan nytt förslag för 

tävlingsbestämmelser hos SBF är att tävlingsnivåer skall kopplas till FargoRate. Vi 
behöver se över detta och harmonisera våra nivåer för sponsregler. Alla ombeds läsa 
på och så bordlägger vi frågan till nästa möte. Länk-tips: 
https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-
pool2/dokument/tavlingsbestammelser-pool/forslag-poolbestammelser-2021-01-
01.pdf 

● Skall vi köra KM som planerat? Öppetider kanske bara är till kl 20. Flytta? Hur gör vi 
med årsmötet? Allt är lite osäkert tack vare Covid. Bordlägger detta till nästa möte. 

● Bör vi använda medlemsenkäter mer för att låta medlemmarna styra vårt jobb?  
Något vi kan överväga i framtiden. 

● Det är viktigt att alla är med på den workshop vi skall köra. 
 

10. Nästa möte 
● 10 maj kl 19.00. 

 
11. Mötets avslutande 

● Mats förklarar mötet avslutat. 
 
 
 

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg 
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