Styrelsemöte - Kville BC 2021-12-06
Närvarande styrelse:
Mats Frösemo, Andreas Lindblom, Daniel Rosander, Gustaf Friberg
Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll
● Gustaf uppdaterar efter feedback från Mats
3. Årsmöte 2022
● Valberedningen - Vi håller kontakten med Jonas B, som även var med oss. Jonas får ta
del av vilka ledamöter som sitter på vilken tid.
● Verksamhetsberättelse - Tekniskt sett Gustafs ansvarsområde, men Mats skriver ihop
det och Gustaf hjälper till och fyller i och korrekturläser.
● Ekonomisk berättelse - Daniel fixar.
● Balans och resultatredovisning - Daniel fixar.
● Utskick om motioner - Mats gör utskick.
● Verksamhetsplan
● Budget 2022 - Mats och Daniel ser över detta.
● Lägga upp handlingarna på hemsidan - Gusta fixar när allt är klart.
4. SPT elit 11-12 december
● Det har varit lite fram och tillbaka kring tillgången i VIPen kring kl 15. Detta får
diskuteras med Shari.
5. Seriespel - Avslutning med mat
● Andreas har tagit fram menyförslag med Desirée. Andreas skickar ut mail eller
formulär om vilka som kommer och vad de vill äta.
6. Rapport från SM-gruppen (Andreas)
● Andreas kommer göra utskick om schema, för att se när vi kan få hjälp med
funktionärer.
● Det verkar redan som många kan tänka sig ställa upp!
● Streamingen är något av en riskfaktor.
● Förbundet ansvarar för anmälningsavgifter och prispengar
7. Inköp och montering av vallar
● Vallmontören har varit lite upptagen och kommer inte hinna byta alla tänkta vallar
innan elittävlingen. Däremot kommer alla bytas innan SM (dvs av de som skall bytas)
8. Inköp och montering av ljus till streaming
● Den vi tittat på kunde inte levereras innan SM.
● Vi har fått riktlinjer från Shari, och det blir inte bra om det är något som måste
monteras upp och ned när vi skall streama.
● Kan vi beställa något på öppet köp?
9. Uppdatering av sponsregler
● De nya sponsreglerna är godkända och hemsidan är uppdaterad.
10. Biljardträning
● Gustaf siktar på att dra igång ett träningsupplägg till februari, där vi använder oss av
våra bästa “lokala” spelare och pedagoger som tillsammans delar på att hålla i
träningar. Gustaf har fått en lista på namn och skall höra av sig till dessa för att
introducera och skapa intresse kring upplägget.
11. Sökta tävlingar under våren
● Lag-SM 5-6 feb. Klar.
● Klass 1&2 12-13 mars., Elit 9-10 apr, Klass 1&2 14-15 maj.
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12. Laget runt
● Gustaf och Andreas har planerat att besöka Intersport 421. (Har gjort så i
protokollskrivande stund, och skall få hem prover och förslag på pikéer. Gustafs anm)
● Torsdagstävlingar - det har upplevts att man möter samma spelar på förlorarsidan. Vi
skall se om man kan tweaka slumpningen ytterligare.
● Vi beslutade om reseersättning till Alban R. Eventuellt behöver vi förtydliga
regelverket kring det så att det blir lätt för kassören.
● KM gick bra. 8 resp 17 deltagare på 14-1 resp 10-ball.
13. Nästa möte
● 10 januari kl 19.00
14. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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