
Styrelsemöte - Kville BC 2022-01-10

Närvarande styrelse:

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

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

● Godkänt. Gustaf lägger upp på hemsidan
3. Torsdagtävlingar och fri träningstid

● På grund av restriktionerna pausar vi torsdagstävlingar en månad framåt.
○ Se även “Supersöndag” nedan på punkt 12, Laget runt

● Hallen kan tyvärr inte heller erbjuda fri träningstid under en period.
● Mats mailar ut om ovanstående.
● Att fundera på: kan vi formulera något i detta kring våra regler? Ingen medlem

behöva känna sig lurad, men pandemin är något speciell.
4. SM och Lag SM

● Även Lag SM skjuts framåt på obestämd framtid pga restriktionerna.
● SM skjutit på sedan tidigare.

5. Nominering till förbundsstyrelsen
● Ingen av oss i styrelse har ställt upp. Kville BC nominerar ingen från klubben.

6. Nominering till SBF:s Gala
● Daniel har nominerat Kville BC till årets klubb. Har nämnt bland annat vårt arbete

med värdegrunden, seriespelet och den gemenskap det skapat, äldreprojektet, samt
de många turneringar som anordnats.

● Han är även nominerat Kville Biljard Bar & Kök + Kville BC tillsammans som årets
arrangör, pga de många och lyckade tävlingar vi genomfört.

7. Seriespel under våren
● Vi beslutar att köra på med detta, då det inte handlar om stora sammankomster utan

man möts en och en. Däremot kanske vi kan skjuta på starten för att undvika den
största toppen.

● Vi skall kolla med hallägaren att han är ok, men vi tror inte det skall bli några problem
● Andreas skickar ut enkät för utvärdering

8. Inkomna motioner till årsmötet
● Inga inkomna motioner
● Det kan tolkas som att det är brist på engagemang, men samtidigt är vi ganska

duktiga på att höra runt bland medlemmar och skicka ut enkäter, så förhoppningsvis
fångar vi upp olika idéer från medlemmar under året och bollar dessa tillsammans
med dem.

9. Eventuella motioner till SBF
● Inga motioner från oss. Vi jobbar relativt oberoende av SBF i den vanliga  Kan vi

samarbeta mer med förbundet i någon form som är nyttig för både oss och
förbundet?

10. Färdiga dokument inför årsmötet
● Vi beslutar att flytta årsmötet pga restriktionerna och vi tror att uppslutningen blir för

dålig om vi håller det virtuellt.
● Vi siktar på 19 mars och får hålla kolla på hur restriktionerna ser ut framöver.
● Vi gick igenom de dokument som är färdiga. Gustaf lägger ut dem på hemsidan.
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11. Äldreprojektet

● Vi har inte fått några nya pengar till detta.
12. Laget runt

● Tröjor - Gustaf visar alternativ. Vi kör på som vi bestämt.
○ Gustaf kollar om det finns bestämmelser på Europanivå.
○ Vi sponsar matchtröjor för (spons?)medlemmar så att det kostar

100kr/person.
● Supersöndag - det blir ett bortfall på torsdagstävlingar i och med restriktionerna. Vi

justerar prispott och antal kvalificerade tävlingar proportionellt.
● Milersättning - vi justerar detta till att följa Skatteverkets avdragsnivå för egen bil. Just

nu är detta 18:50kr. Daniel dubbelkollar så att det är ok.
● Kriterier för spons på EU-nivå - Mats skickar till Gustaf som lägger ut på hemsidan.
● Daniel gör utskick om betalning av medlemsavgift. Daniel kikar på om vi kan använda

betalningsfunktionen i IdrottOnline. Sista betalningsdatum är sista februari.
● Träningsgrupp - Gustaf rapporterar. Två ledare värvade. Mats gav namn på ytterligare.

Han försöker få tag på kontaktuppgifter och vidarebefodrar till Gustaf.
● Seriespelsinformation på hemsidan? Ja, det är en bra idé. Vi vill få dit principer,

tidigare vinnare, etc. Samarbete av Andreas och Gustaf?
● Daniel undrar om det finns någon ytterligare som är intresserad av ekonomin och kan

tänka sig sätta sig in i den? Vi tar detta med oss.
13. Nästa möte

● 21:e februari kl 19.00
14. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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