
Styrelsemöte - Kville BC 2022-03-21

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Tord Nordin, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Birgitta Buusch Johansson, Stefan

Eklund

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

● Godkänt. Gustaf lägger upp på hemsidan
3. Utse representant till SBF stämma den 2 april

● Gustaf deltar som ordinarie, Stefan deltar som gäst och är reserv.
4. Utse SM- ansvarig från styrelsen

● Andreas är fortsatt general.
● Vi vill ha någon direkt inblandad från styrelsen så vi har koll på hur det går. Daniel tar

på sig detta.
5. SPT Elit 7 - 8 maj Tävlingsledning (Kim, Stefan och någon mer.)

● Inga beslut tagna.
6. Rogers cup 1 maj, tävlingsledare

● Mats håller i denna.
7. Laget runt

● Mats
○ Förfrågan inkommen om man söka spons i förväg för en tävling? Beslut: nej.

Det är krångligare administration för kassören också i kombination med att
möjligheten finns att personen sedan inte deltar, vilket leder till ytterligare
komplikationer

○ Vi beslutar om att köpa in 20st köbollar med röda prickar för de pengar vi fått
från vårt upplägg med Dynamic. För övriga pengar därifrån köper vi nya
magic racks, samt putsdukar för bolltvättmaskin.

○ Har skickat påminnelse kring medlemsskap och köskåp.
○ Mats pratar med Malin på SISU om en arbetsdag och kommer med förslag.

● Stefan - funderingar har uppkommit om biljardspel kan räknas som friskvård. Eleonor
kikar på detta.

● Tord
○ Vi skall se till att alla nya i styrelsen skall ha tillgång till våra konton.
○ Hur kan vi få något att sätta sig in i Daniels kassörsjobb? - Daniel kollar med

valberedningen.
● Birgitta - endast 3 personer deltog på dagens seniorträning. Våren kan göra det

lurigare att locka in folk i en mörk biljardhall. Kanske pausa detta initiativ till hösten?
● Daniel - inget denna gång.
● Gustaf - Gick igenom hur det gått på träningarna (de har varit uppskattade bland

deltagarna) och status på tröjbeställningarna. Gustaf och Daniel stämmer av så alla
betalningar kommer in som de skall.

8. Nästa möte
● 25:e april kl 19.15

9. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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