Styrelsemöte Kville BC 2021-06-07
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Johann Skulasson
Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående protokoll
● Protokollet godkändes.
3. Möte med Shari, datum, vilka från styrelsen vill delta
● Kville återkommer med datum. Bra om vi kan vara flera med. Andreas skickar ut
förslag när det kommer till alla i styrelsen.
4. Budget för seriespel
● Vi bestämde att sponsringen av seriespelet görs med hjälp av en
säsongsavslutningsfest. Det är en win-win-win där vi får minimal administration, går i
linje med våra mål kring att förbättra gemenskapen, samt stöttar Kville Biljard Bar &
Kök.
5. Upplägg tävlingskommitté
● Tord var inte närvarande så vi tog inte en längre diskussion
● Tävlingskommitténs initiala ansvar blir att ha hand om det nya seriespelet, så kan det
expandera över tid om vi vill det.
● Andreas kommer sätta ihop en presentation till årsmötet för att informera och värva
folk till kommittén.
○ Det är viktigt att vara tydlig med vilket ansvar det innebär ocatth vara med,
och kanske också att det är en begränsad tid. Så att vi ökar chanserna att folk
kan tänka sig att ställa upp och vara med.
6. Nya styrelsemedlemmar
● Mats har gjort en sorts lista över saker som en ny styrelsemedlem kan ta till sig när
den börjar. Den ligger på vår Google Drive.
○ Vi sade att det kan vara mycket information att ta in, så det är ingen
förväntan på en ny person att sätta sig in i allt direkt.
7. Träning till hösten
● Mats presenterade tänkta träningsupplägg för hösten och har varit i kontakt med
potentiella tränare. Vi övriga såg det som någon väldigt positivt, och att det bra att få
regelbundenhet i det.
○ Vi såg ett värde i att ha en grupp som samlas och gör övningar, exempelvis
om en tränare inte kan närvara varenda gång.
● Mats har börjat bygga lite träningsmaterial baserat på olika nivåer.
○ Det jobbas på något sådant i förbundet också, men det kan dröja innan det
blir klart.
○ Gustaf har lärt sig mycket från Youtube och kan parallellt bygga en guide och
ett arkiv från det. Som vi sedan arbetar ihop med Mats arbete.
○ Det är bra om även tränarna blir involverade över tid och att vi gör ett
material som klubben står bakom.
8. Introduktion nya medlemmar
● Vad sade vi här?
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9. Medlemsfest
● Medlemsfest och 25-årsfirandet har vi 28:e augusti
● Mats tittar på menyn
● Daniel fixar anmälningsformulär som tar hänsyn till allergier
● Alla funderar på vad vi kan hitta på
○ Finns det några gamla profiler som varit med länge som vi kan bjuda in?
Många i styrelsen är relativt nya i klubben.
10. Antal spons tillfällen till hösten.
● Vi begränsar antalet sponstillfällen till 4 (hälften) då endast halva säsongen är kvar.
11. Laget runt
● Revision från RF. Vi har alla papper i ordning. Mats har skickat in.
● Torsdagstävlingar
○ I Cuescore? Det finns problem med att jobba med reduceringar. Mats och
Andreas har ett framjobbat förslag som skall vara mer effektivt med
avseende på väntetider.
○ Det är svårt för vissa att hjälpa till att anordna tävlingar när de kan hålla på
till 01.30. Vi diskuterade varianter med flytt av dag eller flytt av slutspelet,
men kom inte fram till något tillräckligt t tillfredsställande förslag. Vi hoppas
tills vidare att vi har folk som kan ställa upp.
● Ungdomsträningar - Gustaf har ett intresse av att ställa upp och det pushas
dessutom på från Biljardförbundet för att säkra och stärka återväxten av sporten.
○ Vi tittar på alternativ när vi träffar Kville Biljard.
12. Nästa möte
● 9:e augusti kl 19.00.
13. Mötets avslutande
● Mats förklarar mötet avslutat.

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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