
Styrelsemöte - Kville BC 2022-09-12

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo,, Gustaf Friberg, Johann Skulasson

Protokoll

● Mötets öppnande
● Föregående mötesprotokoll

○ Inga invändningar
● Lag SM

○ a) Lag SM på Kville (ledare och förberedelser).
○ Flytt frå 8-9 Oktober till 22-23 oktober gör att vi inte kan ha hand om det.
○ Mats kommer vara mer med i planeringen i poolkommittéen, så att det blir

färre överraskningar.
○ b) Spons till lagen

○ Elitlaget får OK på hotell upp till fem personer, sålänge rum delas. (Beslut
taget innan Gustaf blev tillfrågad att ställa upp. / Gustafs anm)

○ c) Övrigt
● Träningar under hösten

○ Möte i träningsgruppen direkt efter styrelsemötet
○ Vi har varit i kontakt med en Malmöspelare på elitnivå som vi hoppas kunna hjälpa

alla spelare under exempelvis en helg eller en hel dag. Mats kontaktar denne igen för
att få prisuppgift.

● Seriespel under hösten
○ 16 anmälda personer vilket blir två divisioner.
○ 100kr anmälningsavgift..

● Äldreprojekt 2022-23 Rapporter
○ Mats redogjorde för vad som pågår.
○ Bland annat planeras ett seriespel för äldre som kanske spänner över flera regioner.

● KM andra delen
○ 22, 23 oktober, 10-ball resp 14-1.
○ Mats kollar med hallägaren för att se hur vi hanterar ev betalning.
○ 100 kr anmälningsavgift

● Äldresatsning
○ Tyvärr har detta inte kommit igång efter sommaren och ordinarie ansvarig har sagt

att han inte kommer kunna hålla i det på samma sätt.
○ Mats kämpar vidare för att få ihop något.

● Namn på fler tänkbara tävlingsledare
○ Mats ringer runt för att se om och hur folk kan ställa upp.
○ Vi vill sikta mot att fler är med och arrangerar tävlingar för att minska bördan hos de

som är aktiva just nu. Att vara där från kl 08-23 är en väldigt tuff dag.
● Elit 15:oktober (Ledare förberedelser)

○ Björn är tävlingsgeneral. Mats håller i det dag två. Tim kan nog bistå och även Johann.
○ Går det att få till streaming?
○ Mats ser över checklistorrna med namn “inför tävling” så att de är up-to-date, med

syfte att förenkla för mindre erfarna att anordna tävling.
● Laget runt

○ Gustaf - Generationsdubbel
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○ Vi satsar på den 26/11. Gustaf filar på utskick. Klubben är med och sponsrar

speltid och vi har en anmälningsavgift på 100kr.
○ Upplägg beror på antalet anmälda.

○ Mats - hittat ny tilltänkt till styrelsen. Mats pratar med valberedningen.
○ Mats - hemsidan. Mats flyttar in info från dokumenten på förstasidan, in till själva

hemsidan. Gustaf hjälper till för att visa hur man gör.
● Nästa möte

○ 10 oktober kl 19.15 (digitalt)
● Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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