
Styrelsemöte - Kville BC 2021-09-06

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Andreas Lindblom, Tord Nordin, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Johann Skulasson

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Torsdagstävlingar

● Kort utvärdering av nytt upplägg där man i första två omgångar möter folk med
liknande handikapp

● Det har framkommit lite kritik kring att man möter samma spelare, främst av
låghandikappare. Detta kan dock varit lite spekulativt. Mats har gått igenom alla
matcher, och det var få tillfällen då samma spelare mötts i de första omgångarna.

● Hårdare reducering kan vara på plats då tävlingen blivit ganska sen. Speciellt då
låghandikappare möter andra låghandikappare.

● Vi beslutar att köra vidare med grundupplägget under hösten för att utvärdera efter
det. Vi vill samla in fler tankar från olika och testa på det under en längre tid. Dock
kan vi göra mindre justeringar, exv genom att blanda lite mer i toppen för att undvika
att just samma möts.

● Mats gör utskick som förtydligar formen och dess syfte.
3. Seriespel

● Endast positiv feedback än så länge, även från hallpersonal, då det vanligtvis är lite
mer tomt på tisdagar.

● Andreas har förtydligat syftet med hur lång man får skjuta på matcher.
4. Lag SM

● Inköp av magic racks för ca 2100kr har gjorts
● Daniel organiserar tävlingen på Kville. Pran assisterar.

5. Sponsregler
● Vi vill uppdatera så att det blir tydligt vad som förväntas för hjälp för att få sponsring

av klubben. Vi behöver också mer hjälp vid att hålla i tävlingar.
● Daniel och Mats skriver ett förslag som presenteras på nästa styrelsemöte.

6. Ekonomisk sammanställning av 25-årsfesten
● Det var totalt 35 gäster och totala kostnaden blev 12250kr.
● Vi glömde av lottningen för stödmedlemmar. Vi gör detta så snart som möjligt. Mats

har lappar förberedda.
7. Laget runt

● Gustaf undersökte intresset för ett stödmedlemsskap för folk som vill bidra men inte
spelar, exv familjemedlemmar. Vi tyckte att adminstrationen för en ytterligare typ av
medlemsskap kontra intresset i allmänhet för att ha det gör att vi inte gör något åt
detta just nu.

● Både Andreas och Gustaf tyckte att vår nuvarande tröjsituation inte var bra och har
tagit på sig uppdraget att titta på hur vi styr upp detta framöver. Många
idrottsklubbar gör så att man köper tröjor själv från någon sportaffär och där affären
hjälper till med tryck och annat. Då kan vi ha ett större utbud och behöver inte
lagerhålla. Det är inte självklart att klubben skall betala dessa.

● Styrelseantalet: vi skulle kunna vara fler i styrelsen, men gör ingen insats i att
förändra detta, då intresset var lågt på årsmötet och vi har en väl fungerande grupp.

8. Nästa möte
● 4 oktober kl 19.00

9. Mötets avslutande
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Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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