Styrelsemöte Kville BC 2021-08-09
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Tord Nordin, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Johann Skulasson
Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående protokoll
● Protokollet godkändes.
3. Årsmötet
● a) Gustaf lägger upp handlingarna på hemsidan. Mats mailar ut.
● b) Inga inkomna motioner.
● c) Mats fixar smörgåstårtan
● d) Andreas fixar presentation om tävlingskommitén i samråd med Tord
4. Jubilemsfesten
● Daniel fixar inbjudan och nämner tävlingar.
● Hur säkerställer vi att alla får mailet? Mats har gjort sitt yttersta för att se till att alla
mailadresser stämmer
● Summan på 350kr per tallrik godkänns
● Dragning av priser för stödmedlemmar: Mats fixar lappar. Vinstnivåer finns i tidigare
beslut.
● Vi funderar på hur vi kan väva in värdegrunden i samtalet?
● Kan Shari hålla en 5-minutersdragning?
● Kan Björn köra en dragning om historien?
● Antalet medlemmar gissar vi till att bli mellan 20-30.
5. Seriespelet, startdatum osv.
● Bordlägger till Andreas är med..
6. Torsdagstävlingarna
● Andreas har enligt utsago sagt att nya systemet fungerar riktigt bra efter små
justeringar!
● Dock är 17 spelare ett dåligt antal så det vill det måste man undvika.
● Vi vill visa upp nya formatet på årsmötet för att göra reklam för dess fördelar:
○ Färre frislängar
○ Man möter jämnar motstånd initialt
○ Färre reduceringar
7. Spons till lag-SM
● Spons till lag-SM kan utgå med 300kr per spelare på bil.
8. Lag till lag-SM
● Vi har 4 lag i klubben
9. Nästa möte
● Direkt efter årsmötet.
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10. Laget runt
● Spons och sponsregler: vi bedömer att de medlemmar som inte syns så ofta på
klubben men ändå får spons ändå har uppfyllt reglerna då de varit med och hjälp till i
olika former. Vi hade även en diskussion med PA före styrelsemötet där detta togs
upp.
○ Detta är något vi får fundera vidare på, då det är en viktigt fråga från
klubben. Det är viktigt att det är tydligt vad som gäller.
11. Mötets avslutande
● Mats förklarar mötet avslutat.

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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