
Protokoll årsmöte Kville BC 2022-03-19

Närvarande styrelse: Mats Frösemo, Daniel Rosander, Gustaf Friberg, Tord Nordin

1. Mötets öppnande - Mats Frösemo öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet - 24 personer
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Mats Frösemo resp Gustaf Friberg.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare - Stefan Eklund resp Christer Åkerman.
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 - Anton Havås går igenom.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 - Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet.
8. Fastställande av medlemsavgifter - Samma som tidigare.
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. Ordförande på 2 år - Mats Frösemo
b. 2 ordinarie ledamöter på 2 år - Stefan Eklund samt Gustaf Friberg
c. 1 ordinarie ledamöter på 1 år (fyllnadsval) - Birgitta Buusch Johansson
d. 2 suppleanter på 1 år - Tord Nordin samt Johann Skulasson

12. Val av revisor och revisorssuppleant - Björn Göransson vald till revisor, Anton Havås vald
till revisorssuppleant

13. Val av valberedning - Jonas Björkman samt Hans Svedberg
14. Övriga frågor

a. Önskemål om att hallägaren skall vara med på årsmötet för att fånga perspektiv som
medlemmar tar upp.

b. Önskemål om införskaffa köbollar med prickar, så att skruven syns tydligare. Bra för
både tävling och träning. Styrelsen tar med sig detta.

c. Surfplattor kopplat till Cuescore som ställningsvisare och så att spelar själv kan hjälpa
till med liveuppdatering? Kan förbundet hjälpa till, exv? Styrelsen tar med sig detta.

d. Det finns ett intresse av åtminstone en medlem att gå en domarutbildning. Mats kollar
med förbundet.

e. Kan vi byta tillbaka så att vi har träningstid lördag+söndag istället för
söndag+måndag? Många har svårt att komma loss måndagar, och då blir
träningsvolymen för låg för att kunna utvecklas. Styrelsen pratar med hallägaren.
Klubbmedlemmar hjälper gärna om det finns några praktiska saker som krävs för att
möjliggöra detta.

f. Det finns ett intresse för att utveckla en ungdomsverksamhet. Både att vara ledare
och att klubben skall starta igång något. Styrelsen har tänkt lite på detta tidigare och
det var varit lurigt med krav från hallägare att målsman skall vara med. För att dra
igång något behövs sannolikt ytterligare engagemang från medlemmar utanför
styrelsen. Styrelsen tar med sig detta.

g. Styrelsen tackar Andreas Lindblom för sitt engagemang i styrelsen och det han gjort
för klubben, särskilt med jobbett kring vår tävlingsverksamhet och genomdrivande av
ett populärt seriespel.



15. Mötets avslutning - Mats Frösemo avslutade mötet.

Sekreterare/protokollförare:

Gustaf Friberg

Justeringsman:
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Justeringsman:
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