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STYRELSEN.
Styrelsen har bestått av: Samt suppleanter:
Ordförande: Mats Frösemo Tord Nordin
Kassör: Daniel Rosander Johann Skulassaon
Sekreterare: Gustaf Friberg
Ledamot: Andreas Lindblom
Ledamot: Morgan Norberg
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Valberedningen har bestått av:
Hans Svedberg
Anton Havås
Revisorer:
Andreas Björndal
Jonas Björkman

VERKSAMHETEN I SIFFROR

Föreningen har 165 medlemmar.
Vi har 32 spelar rankade på SPT touren och 3 rankade på snooker
Föreningen genomförde 2 SPT-tävlingar, 18 torsdagstävlingar, 4 KM, 1 +43 och 1 lag SM.

Träning för kvinnliga spelare genomfördes med 4 tillfällen under hösten.
Ansvarig för dessa har Morgan Nordberg och Per Anders Kindström varit.
Träning för alla spelare genomfördes med 10 tillfällen under hösten, ansvarig för dessa har Mahmut Mutto varit.

SPT-Tour 2020.
Kvillespelare gjorde 184 starter under säsongen på SPT-touren samt 5 starter på Snooker-touren
Det har varit 40 olika spelare som har representerat Kville BC på SPT-tävlingar.

SPT-Tour 2020
Våra bästa placeringar blev:
Alban Richard 1: a plats SM+43 10 ball
Kevin Zarekani 1: a plats SM+43 8-ball
Mahmut Mutto 2: a plats SM+43 8-ball
Mahmut Mutto 2: a plats SM+43 10-ball
Morgan Norberg 3: e plats SM+43 10-ball
Alban Richard 3: e plats SPT1000
Anders Edvardsson 3: e plats SPT1000
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Under året har styrelsen sammanträtt 7 gånger och dessutom haft en träff för att ta fram en värdegrund för

föreningen.

I augusti träffades föreningens medlemmar för att tillsammans äta god mat och avsluta med en turnering. Denna

träff uppskattades av de 20 deltagarna.

Vi har uppdaterat vår hemsida så att det är enklare att hitta till exempel formulär för sponsansökan.

Vi har tittat över torsdagstävlingarna, för att göra dem mer spännande och mindre väntan för spelare. Så snart det

är möjligt att starta torsdagstävlingar kommer vi att testa detta nya upplägg.

Vi har under november månad haft en medlemsvärvningskampanj, vi värvade 50 nya stödmedlemmar.

Vi har också medverkat på SBF:s stämma genom Gustaf Friberg.

Sammanfattning
Verksamheten har under året präglats av att förnyelse och modernisera klubbens verksamhet.
Styrelsen har satsat på livestreaming och träning för alla kön och åldrar.

Ansvaret för klubbens verksamhet har breddats så att fler engagerar sig i till exempel torsdagstävlingar.

Klubbens budget har varit I centrum av alla våra beslut, och vi har därför lyckats att nå ett plusresultat i vår
räkenskap.

Klubben står nu på stabila ben med bra ekonomi och ökande antal medlemmar och en bra bredd I ansvarstagandet
runt våra verksamheter.

2020 har varit ett år med fina sportsliga framgångar under +43 SM. 2 Guld, 2 Silver och 1 Brons.

I övrigt så har pandemin negativt påverkat våra möjligheter att träna, tävla och arrangera tävlingar.

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år med allt det vad bär med sig.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ordförande: Mats Frösemo Sekreterare: Gustaf Friberg
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