
Protokoll årsmöte Kville BC 2021-08-21

Närvarande styrelse: Mats Frösemo, Daniel Rosander, Andreas Lindblom, Gustaf Friberg, Tord
Nordin, Johann Skulasson

1. Mötets öppnande - Mats Frösemo öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet - 25 personer
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Mats Frösemo resp Gustaf Friberg.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare - Andreas Lindblom resp Daniel Rosander.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt - Mötet anser så.
6. Fastställande av föredragningslista - OK.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret - Mats
Frösemo sammanfattar.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret - Daniel Rosander sammanfattar.

c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret - Jonas Björkman går igenom.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 - Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet.
8. Fastställande av medlemsavgifter - Förslag från styrelsen godkändes, med tillägget att

“pensionär” är likställt med ålder 65+. Dvs enligt följande (extra sponsmedlemskap inom
parantes): Vanligt medlemskap 500kr (400kr), Junior 150kr (0kr), Pensionär (65+) 150kr
(100kr).

9. Fastställande av verksamhetsplan - Verksamhetsplan genomgången och godkänd.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner - Inga inkomna

motioner.
11. Val till styrelsen

a. 2 ordinarie ledamöter på 2 år - Daniel Rosander vald på 2 år, övrig plats lämnas
vakant.

b. 2 suppleanter på 1 år - Tord Nordin samt Johann Skulasson valda på 2 år
12. Val av revisor och revisorssuppleant - Björn Göransson vald till revisor, Anton Havås vald

till revisorssuppleant
13. Val av valberedning - Hans Svedberg samt Jonas Björkman valda till valberedning
14. Föreningens värdegrund - Mats Frösemo gick igenom styrelsens förslag till värdegrund i

föreningen, som är baserad på Svenska Biljardförbundets sådan. Mötet godkände denna.
15. Information om seriespel - Andreas Lindblom gick igenom upplägget för klubbens nya

seriespel som drar igång i höst.
16. Övriga frågor

a. Kort diskussion om man kan använda Cuescore till torsdagstävlingar. Kanske på sikt,
men just nu har vi precis förbättrat ordinarie upplägget.

b. Kan man ha en handikappkommité som ansvarar för handikappet för att slippa gnäll?
Kan man basera handikapp på FargoRate? Inget bestämt på mötet.

c. Uppmaning att försöka locka fler kvinnor till klubben.
d. Det är viktigt att vi hjälps åt att städa efter oss, så att inte samma personer drar i detta

varje gång.
e. Andreas Lindblom berättade om styrelsens positiva möte med hallägare och

hallpersonal.
17. Mötets avslutning - Mats Frösemo avslutade mötet.
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