
Styrelsemöte - Kville BC 2022-02-19

Närvarande styrelse:

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

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

● Godkänt. Gustaf lägger upp på hemsidan
3. Torsdagtävlingar (Cuescore?)

● En första vända har genomförts i Cuescore.
● Gick bra överlag. Något stressigt när det var helt nytt.
● Exempel på lärdomar:

○ Manuell lottning möjliggör att dra igång matcher så fort det går för att
prioritera att hinna klart i tid.

○ Reducering påverkade handikappet “permanent”. Nästa gång får det
reduceras manuellt.

● Är det värt det om det är mer omständigt?
○ Vi utvärderar efter några gånger.

● Vi vill testa matchinrapportering från spelarna själva.
● Vi bör nämna att kontanter behövs då automaten just nu är trasig.

4. SM 17-19 juni och Lag SM 2 – 3 april
● Andreas är fortsatt general. Mats är med på fredagen.
● Arbetsgruppen drar igång sitt arbete i den 28:februari med ett nytt uppstartsmöte.
● Lag-SM går istället till Stockholm. Vi har dock ansökt om Elittävling 7-8 maj.

5. SPT klass 2 och klass 1 12 o 13 mars
● Jonas håller i klass 2 på lördagen.
● Mahmut och eventuellt Anders E håller i klass 1 på söndagen.

6. KM 9-ball o 8-ball (10-ball 14-1)
● Länkar är upplagda i Cuescore
● 10-ball och 14-1 skjuter vi till september.

7. Seriespel under våren (upplagd på hemsidan)
● Andreas går igenom feedback från förra vändan med seriespel.
● Vi behåller tisdagar som dag.
● Varannan vecka var önskvärd frekvens
● På avslutningsdagen för vi turnering istället för match.
● Vi tvingas köra kortare säsong på våren pga pandemin
● Det krävs ett tydligt (nedskrivet) regelverk, som täcker saker som:

○ WO, och ombokningar
○ Upp/nedflyttningar
○ Folk som kommer in som inte varit med tidigare
○ Regler i spelet

● Det är även bra att formulera principer som hjälper oss sätta upp divisionerna,
såsom:

○ Det viktiga är man möter spelar på samma nivå som en själv
○ Alla anmälda skall få vara med (vilket kan påverka antalet divisioner och

antalet spelare per division)
○ Match varannan vecka
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● Andreas skriver ned lite kring ovan. Gustaf skapar ett skelett på hemsidan och hjälper

Andreas att lägga in det.
● Kör vi en säsong till på papper med uppdateringar på hemsidan?

○ Vi hoppas på att få igång Cuescore, men blir det för meckigt kan vi lägga mer
tid på att fixa det till hösten.

● Vi siktar på att dra igång i mars. 8:e? SIkta på sista anmälningstid om en vecka?
8. Ledarledda träningar

● Möte med Jonas och Kah Wei nästa onsdag. Siktar på att köra varannan vecka.
9. Satsning på äldre

● Sex pensionärer på plats.
● Vi ersätter Hans S med 4h spel (120kr) per veckan plus en middag.
● Avrapportering på nästa möte
● Bjuda upp Staffanstorp och Bjärnums pensionärer?

10. Tröjor
● Vi vill samla prövning av tröjor på träningstid och ev årsmötet.
● Hur gör vi i fortsättningen? Inget beslut kring det.
● 100kr spikat för matchtröja för tävlingsmedlem.
● Betalning sker i förväg.

11. Medlemsavgift och skåpshyra
● Daniel gör utskick, deadline 28:e februari.
● Vi brukar vara något generösa och tillåta en viss fördröjning med betalning innan

kortet deaktiveras.
12. Årsmöte. (dagordning, valberedningens förslag och smörgåstårta)

● Mats gick igenom dagordningen.
● Mats fixar traditionell smörgåstårta.

13. Spons till EU. Hur ska vi hantera ansökningar?
● Inga nya beslut.
● Dock gör vi (Mats?) ett utskick till alla medlemmar som förklara att vi har en budget

avsatt för detta och vill ha in ett intresse tidigt under året för kunna planera för hur
budgeten skall användas.

● På sponstemat: Mats har filat på uppdaterade formuleringar till reseersättning, då vi
lägger mycket tid på tolkning och beslutande på våra möten.

14. Laget runt
● Daniel - påminner om support i kassörsrollen med någon som “går bredvid”.
● Andreas - inget
● Gustaf - inget
● Tord - har haft en hektiskt vår. Har hittat en kamera som lämpar sig bra till streaming.
● Johann - inget
● Mats - något om valberedningen. Vad var detta?

15. Nästa möte
● 21:e mars kl 19.00 (konstitutionsmöte)

16. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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