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Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Gustaf Friberg, Johann Skulasson, Daniel Rosander

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

○ Inga invändningar
3. KM helg flytta till 19-20 november?

○ Det har flyttas runt lite bland SPT-tävlingar och Klass 1+2 krockar nu med KM. Då vi
har många medlemmar som ställer upp på Klass 1+2, flyttar vi KM till 19-20
november, med 10-ball lördag och 14-1 söndag precis som innan..

4. Seriespel, 2 divisioner
○ Allt har flytit på bra än sålänge. De nya distanserna uppskattades åtminstone av oss i

styrelsen.
○ En har försvunnit och en tillkommit i Div 1.
○ Betalningar saknas på några.

5. Milersättning, proposition till årsmötet
○ Vi har tagit fram en ny ersättningsmodell som bygger på individuell resespons, som

framförallt är tänkt att minimera administration och koordination för styrelsen, men
också ger ökad flexibilitet som exempelvis:

○ Göra det lättare att åka tåg - bättre för miljön
○ Inte tvinga folk åka samma dag.
○ Göra det lättare om man vill samåka med folk från andra klubbar

○ Det blir istället upp till var och en att
○ Propositionen finns bifogad som länk på hemsidan.

6. Träningar under hösten. (Bjuda in Adrian?)
○ Fyra deltagare på höstens första organiserade träning. Mycket uppskattat av

deltagarna vilket gjorde tränarna glada också. Sannolikt tilllkommer minst två till
nästa träning, och vi kommer få minst en ytterligare medlem tack vare detta initiativ.

○ Vi har diskutera att hyra Adrian, en elitspelare som gått tränarutbildning och har
uppskattad pedagogik

○ Vi tänker detta som komplement till våra organiserade träningar och kommer
därför primärt vara riktat mer till vår erfarna spelare.

○ Sannolikt blir det en söndag+måndag.
○ Vi beslutade om en kostnad 100kr/deltagare - en symbolisk summa, men

som ändå ger ett extra incitament att ta träningen på allvar och dyka upp.
○ Klubben har möjlighet att få visst ekonomiskt stöd för detta.
○ Mats bollar upplägg med Adrian och vi siktar på att besluta datum på nästa

möte.
7. Elit Lag SM den 6 november

○ Då två lag dragit sig ur serien, går det sannolikt att spela hela omgången under en
enda dag.

○ Mats kan vara tävlingsledare
8. Söka återstarts stöd? För vad?

○ Återstartsstöd har som syfte att få medlemmar att komma tillbaka till hallen.
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○ Två aktiviteter vi ser som ser passar i denna kategori är dels träningstillfället med

Adrian (se ovan), då vi kan locka tillbaka mer erfarna spelare, samt den planerade
generationsdubbeln, som kan locka in yngre spelare.

9. Laget runt
○ Mats

○ Det har diskuterats ett nytt format för SPT Elit, där det blir fler garanterade
matcher, men kortare distanser initialt.. Detta kommer provas skarpt läge på
Kville i februari. Detta kan eventuellt bli ett intressant format för
torsdagstävlingar.

○ Det finns en oro för helgens elittävlingar då det är 58 anmälda deltagare
vilket riskerar pågå långt in på kvällen. Mats pratar med hallägare och
tävlingsgeneral Björn.

○ Ulf Lysmark adjungeras in till nästa möte.
○ Gustaf - Generationsdubbel

○ Nästa steg är att fixa ett utskick. Mats hjälper gärna till.
○ Daniel

○ Det var var stökigt och negativ stämning på en torsdagstävling där
medlemmar drabbats. Mats kontaktar den mest utsatte och sedan individen
som orsakat det hela.

○ Vi stannar kvar lite extra efter nästa möte för att sätta oss in bättre i
kassörens alla uppgifter.

10. Nästa möte
○ 14 november kl 19.00 (digitalt eller hallen?)

11. Mötets avslutande

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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