
Styrelsemöte - Kville BC 2022-04-25

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Stefan Eklund, Johann Skulasson

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

● Gustaf lägger upp på hemsidan efter en rättelse av ett datum
3. Rogers cup (ledare för tävlingen)

● Mats kan inte. Stefan kollar om han kan. (Uppdatering i skrivande stund: Mats och
Stefan håller i den)

4. Tröjor (Gustaf)
● Tröjorna är på tryck.
● Det finns fortfarande inte folk som betalat.
● Efterbeställningar kommer kunna göras via Gustaf och vår kontakt på Intersport

5. Heldag den 14 maj. Frågor att diskutera. T.ex. regler för resespons.
● Föreslagna ämnen:

○ Spons, reseersättning
○ Verksamhetsplan
○ Sponsring/bidrag

6. SM. Ny ledning för tävlingen?
● Johann pratar med Andreas för att kolla läget där.
● Mats driver på detta från styrelsen

7. Elittävling 7–8 maj
● Kim och Stefan håller i detta. Ev kan inte Stefan. Det finns några andra kandidater

som kontaktas. Kanske kan Daniel hjälpa till om vi inte hittar någon utanför styrelsen
(som hade varit det ideala).

8. Utskick om spel i Europa (Mats)
● Mats har gjort utskick om intresse. 4 personer totalt har visat intresse.

9. Seriespel
● Uppskjutet till hösten - Mats gör ett utskick om detta.
● För hösten behöver vi en grupp för detta och inte förlita oss på en enda person som

håller ihop det. Idéer fanns om en person per serie.
● Vi återbetalar beloppet till alla som anmält sig för våren.

10. Lagspel
● 2 finns än så länge. Mats kollar lite med tidigare lagledare för ytterligare lag.
● Laguppställningar skall vara inskickade senast 10 maj
● Kan vi hålla i tävlingen 20 maj? Mats kollar med hallägare och elitspelare.

11. Träning måndagar (Gustaf)
● Gustaf redogör. Det har varit uppskattat, men tappat lite i deltagarantal. Kan ha hängt

ihop med att sista träningen var på annandag påsk. Första tillfället hade ca 10
deltagare, andra ca 6 och tredje ca 3.

● Vi kör på alla resterande omgångar och utvärderar efter det.
12. Medlemsavgifter och köskåp

● Vi släcker nu korten på alla som inte betalat.
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13. Kassörsutbildning, hur går vi vidare?

● Daniel har några namn som han skall kolla med. Han har inte pratat med
valberedningen.

● Vill man sälja in det till något kan man pratat om att man lär sig en hel del om
företags- och organisationsekonomi.

14. Laget runt
● Daniel - tog upp hur vi gör rent praktiskt med de nya rödprickiga bollarna

○ Vi lägger någon/några som den som vill kan använda. På prov för att se hur
det sköts.

● Gustaf - uppmanar alla att kika igenom årsmötesprotokollet och se vad vi lovat att
kika vidare på.

○ Daniel tittar på hur man skapar QR-koder för bord i Cuescore, så att spelare
kan självrapportera resultat (Uppdatering i skrivande stund: Mats och Gustaf
har sett ett välfungerande upplägg för detta i Malmö. Mats kommer också
kika lite på detta)

● Johann - inget
● Mats - inget
● Stefan - fick slut på telefonbatteri. :)

15. Nästa möte
● 14:e maj kl 11 (“Sisu-dagen”)

16. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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