
Styrelsemöte - Kville BC 2021-10-04

Närvarande styrelse:

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

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

● Inga invändningar.
3. Tröjor

● Gustaf redogjorde och har fått kontakt med Intersport. Jobbar vidare med dessa för
att förstå deras upplägg.

4. Sponsregler
● Mats och Daniel har uppdaterat och förtydligat. Vi godkänner nya formuleringar.
● Daniel skickar ut och Gustaf lägger ut på hemsidan.

5. SBF:s föreningskonferens
● Mats, Daniel och Gustaf kommer åka dit.
● Mats och Daniel får det betalt av förbundet. Gustafs hotellnätter betalas av klubben.

6. Ekonomisk redovisning
● Daniel gick igenom.+26000kr för de första 8 månaderna, men då är 25-årsfesten och

datorinköp inte inräknat. Seriespelavslutning är något som också kommer att komma.
7. Äldreprojektet

● Aktiviteter kl 12 två dagar i veckan.
● Vi anordnar tävlingar i 8-ball vilket är mycket uppskattat.
● Vi bjuder på mat då och då.

8. Klass 1 o 2 16- 17 oktober
● Klass 2 på lördag anordnas av Mats och någon till.
● Klass 2 på söndag anordnas av Mahmut och Anders.
● Vi behöver reservera några Magic Racks till tävling, så att de håller hög kvalitet.

9. Introduktion nya medlemmar
● Mta och Tord tittar på en dag att bollar idéer.

10. Vilka mål har våra medlemmar med sitt medlemskap och spelande? Skapa ett formulär
med frågor?

● Mats och Johann formulerar frågor.
11. Laget runt

● Johann lyfte att matchlängd på seriespel och tyckte matcherna var i längsta laget. Fick
medhåll av vissa. Vi behöver göra en utvärdering inför nästa säsong.

● Tord poängterade vikten av man hör av sig i god tid om man behöver boka om
seriespelsmatcher.

● Daniel har fått uppgifter om att det fria spelet utnyttjas av folk som inte är
medlemmar. Det kan vara svårt för speciellt ny personal att veta dels vilka som är
medlemmar, men också vilka som är betalande medlemmar. Kan man har nya rutiner
för att visa upp sitt medlemskort innan spel?

● Vi har fått in ansökan för spons för internationellt spel. Vi beslutade att vi hjäper till
med flygbiljett + anmälningsavgift om ca 4500kr totalt. Dock vill vi en motprestation
om:

○ Att ställa upp som tränare om 2x3h + reseberättelse.
○ Kassören vill också få en redovisning om hela upplägget, då spons även sökts

från andra håll.

Kville BC - Page 1



Styrelsemöte - Kville BC 2021-10-04

12. Nästa möte
● 8 november kl 19.00

13. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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