
Styrelsemöte - Kville BC 2022-08-15

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Stefan Eklund, Tord Nordin

Protokoll

● Mötets öppnande
● Föregående mötesprotokoll

○ Inga invändningar. Det blev inget officiellt protokoll av vår SISU-dag utan det fick vi
nedskrivet av Malin. Vår Trello-board fångar också en del av detta.

● SM utvärdering och ekonomisk sammanställning
○ Andreas hade förberett minutiöst och gjorde ett väldigt bra jobb.
○ Mycket bra återkoppling från spelare och pool-kommitén.
○ Total ca 15 aktiva som hjälpte till.
○ Ekonomiskt går vi kanske några hundra kronor back, vilket får anses bra.
○ Väldigt lyckat överlag.
○ Reflektion från Bulgarien: endast 1 domare på 24 bord. Vi hade 3.

● Medlemsfest
○ a) Pris per tallrik och antal anmälda - Beslut på OK av 460kr/person. Ca 32 anmälda.
○ b) Hyra VIP:en (Kostnad) - Beroende på övrigt spel kan det tillkomma en kostnad för

VIPen. Mats kollar med hallägaren hur vi kan lösa detta.
○ c) Tävling under kvällen - Daniel tittar på ett tävlingsupplägg
○ d) Biljardens dag, innehåll och hålltider - Stefan och Hasse tar emot personer. Mats

gör utskick på Facebook för att locka in äldre. Vi kan bjuda på billigare spel eller
liknande med hjälp av budgeten för äldreprojektet.

○ e) Övrigt - Middagen finns ju för att höja stämningen i klubben. Inga långa tal
planerade. Dock vill vi nämna att vi har fått umärkelsen Årets bästa klubb 2021.

● Seriespel hösten 2022
○ a) Ledare för elit och div 1 - Stefan håller i det. Kollar av praktiska detaljer med

Andreas
○ b) Utse en grupp som håller i seriespel - Även Johann var intresserad av att hjälpa till.
○ c) Övrigt - det finns ett skelett på hemsidan om principer och regler för serispel som

vi skall kunna bygga ut över tid. Kan vara bra att känna till.
● Äldreprojekt 2022-23 Rapporter

○ Mats redogjorde för vad som pågår.
○ Bland annat planeras ett seriespel för äldre som kanske spänner över flera regioner.

● Ekonomisk redovisning
○ +6000 kr för året än så länge
○ Ytterligare 20.000 kr väntas från förbundet.
○ Vi tjänar ca 1000 kr varje vecka på torsdagstävlingar, vilket ganska bra täcker utgifter

för spons.
● Trello, genomgång av funktioner osv

○ Gustaf gick igenom verktyget Trello med exempel på hur vi kan visualisera våra
arbetsflöden.

○ Beslut om att prova det för att se om det kan hjälpa oss
○ Gustaf bjuder in alla i styrelsen
○ Mats och Gustaf börjar stoppa in vårt arbete på brädan
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● Träningar under hösten
○ Vårens träningar var uppskattade av deltagarna. Nivån överlag var grundläggande,

och många av de mer rutinerade spelarna var inte intresserade av träningar,
åtminstone i vår form. Det kan därför vara intressant att:

○ Fortsätta till hösten, men kanske upplägg som är mer anpassat till nivån.
○ Se om vi kan hitta en elitspelare som kan locka våra även våra duktigaste

spelare till träning.
○ Gustaf sammankallar ett möte med vår tränargrupp (Gustaf, Kah Wei och Jonas),

samt Mats, för att diskutera ett bra upplägg, och för att också om tränarna kan tänka
sig att ställa upp igen.

● Laget runt
○ Mats - Beslut från tävlingsarrangerargruppen: Supersöndagen har nu fått ett nytt

upplägg där de 16 som spelat flest torsdagstävlingar får chans att delta. Blir det delad
16-plats får dessa mötas i ett kval.

○ Mats - Kvinnliga Egon - Beslut på att det är OK från klubbens håll, då vi tycker detta är
jätteviktigt. Fråga är närmast: hur kan vi bistå?

○ Prisförhandling med hallägare.
○ Gustaf - Återkommer på nästa styrelsemöte om ett konkret förslag på en

“generationsdubbeltävling” där barn och vuxna kan tävla under trevliga former.
○ Klubben tycker detta är ett bra sätt att bygga intresse för sporten hos barn.
○ Vi hoppas därför på att kunna lägga anmälningsavgiften på 100 kr och att

klubben kan hjälpa till lite med bordshyra och medaljer.
○ Stefan - glad att vara igång igen!
○ Tord - Behövs ytterligare aktivitet för att stärka upp antalet medlemmar? För att

räknas som ett stort förbund? Inte akut, men något vi kan ta med oss och ha i
bakhuvudet.

○ Daniel - Sena sponsanmälningar - skall vi vara “snälla” eller tillämpa befintligt
regelverk? Vi vill veta inför turneringar vi anordnar vilka som söker spons, så att vi kan
planera hjälpinsatser. Bland annat därför beslutar vi att vi är strikta med vårt
regelverk.

○ Mats - att vara tävlingsledare och sitta en hel söndag är inte jättekul. Vi får fundera
lite hur vi kan underlätta detta.

● Nästa möte
○ Förslag på 12 september 19.00. Gustaf skickar ut och kollar. (Detta blev sedan spikat.

/ Gustafs anm)
● Spel i Europa (Andreas Wester och Mats Frösemo)

○ Total budget på 15.000 kr. Fyra personer har anmält intresse.
○ Vi beviljar därför Mats Frösemo ett bidrag på 3750 kr vilket är just en fjärdedel av

budget. Mats förväntas skriva en rapport och återkomma med lärdomar från
turneringsarrangerande.

● Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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