Styrelsemöte - Kville BC 2021-11-08
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Gustaf Friberg
Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll
● Inga invändningar.
3. KM, datum för 10-ball och 14-1
● Spelas 4 och 5 december, 14-1 resp 10-ball.
4. SPT elit 11-12 december
● Andreas håller i detta. Eventuellt med hjälp av Björn.
5. Tröjor
● Gustaf kollar om Gustaf och Andreas kan besöka på plats.
6. Seriespel (Avslutning)
● 18 december
● Andreas undersöker om vi kan få till middag och sista spelomgången på samma dag.
● Det behövs hjälp av Daniel med utskick om menyn.
● Andreas tar fram menyförslag med hjälp av personalen till nästa styrelsermöte.
7. Träff med nya medlemmar
● Mats och Tord har haft en 40-minuters introduktionsträff med 3 nya medlemmar. Det
upplevdes väldigt givande.
8. Ansökan om spons till spel EU från Mahmut
● OK enligt nytt beslutsmall.
● Tak på 5000kr.
9. Datum för årsmöte
● 19 februari.
● 19-20 feb spelar vi KM i 9-ball och 8-ball.
10. Uppföljning av torsdagstävlingen
● Väldigt positivt med bättre flöde och det går att avslutad tidigare än vanligt.
● Viss kritik, på att man möter samma person ofta, vilket kan vara upplevt eller faktiskt.
○ Oavsett ser vi om det går introducera en viss slumpning över hela listan av
spelare.
● Mats tar fram enkät för utvärdering? (Kan ha missförstått min anteckningar. /Gustaf)
11. Rapport från SM-gruppen
● Det finns nu en tidsplan och en handlingsplan
● Stora punkter som behöver lösas:
○ Schema och bemanning
○ Streamingen. Ulf L kan ev bidra. Andreas kollar med Shari och bokar möte.
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12. Laget runt
● 16:e november kl 17 har vi möte med Shari och personalen. Saker att avhandla:
○ Allmän input från personalen om hur saker fungerar
○ Viktigt med tydlighet kring vad vi kommer fram till, gärna nedskrivet. Det gör
det lättare för alla.
○ Fri träning
○ Torsdagstävlingar och tillgång till VIPen.
○ Streaming - lampor
○ Middag serispelavslutning
○ Nya vallar
○ Gemensam aktivitet?
● Nya vallar
○ Genomgång av “vallstatus”.
○ Genomgång av ev finansiering. 30kkr maxtak från oss.
● Disciplinärende
○ Beslut om avstängning från torsdagstävlingar 6 månader. Mail/samtal med
utsatt person.
● Two Factor Authentication (2-Step Verification) av vårt gemensamma Google-konto
påtvingat av Google.
○ Gustaf fixar så att vi jobbar med individuella konton och att materialet är
delat.
● Kondoleanser - en medlem har hastigt gått bort. Andreas fixar med kort och
gemensam hälsning från Kville BC och Kville Biljard Bar & Kök.
13. Nästa möte
● 6 december kl 19.00
14. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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