
Styrelsemöte - Kville BC 2023-01-16

Närvarande styrelse:

Mats Frösemo, Gustaf Friberg, Daniel Rosander, Birgitta Buusch Johansson, Tord Nordin, Johann

Skulasson

Protokoll

1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll

○ Inga invändningar. Gustaf lägger upp på hemsidan.
3. Lagspel 2023

○ Mats har hjälpt till att facilitera ihopsättning av lag mha av utskick. Styrelsen tyckte
lagförslagen såg bra ut.

○ Kommentar om att vi kan vara extra tydliga nästa gång med att det är fritt fram att
skapa sitt eget lag. Dock har drivkraften på att sätta ihop lag och rodda med det varit
för så låg att hjälp från klubben varit uppskattat.

4. SBF:s förening konferens den 25 mars. Vilka skickar vi?
○ Helgen med 25:e mars på Hisingen. Mats! Stefan? Gustaf? Birgitta!

5. Seriespel 2023
○ Diskussioner med köra hela året kontra en “termin”. Det landade i att försöka kör

terminsvis.
○ Förslag på start 1 mars, och som skall vara färdigspelat 1 september.
○ Distans 7 har varit bra i Eliten. Man kan alltid spela mer efteråt om man känner att

det gick fort.
○ Johann kände själv att distans 7 var bra även Division 1, men skall höra runt lite om

det skall reduceras till distans 6.
○ Istället för att köra jättegrupper hade vi på förslag att köra två parallella grupper per

division, där 1:an och 2:an i varje grupp möts i ett slutspel med semifinal och final. 6
personer i varje grupp ansågs lagom. Gärna seedning (speciellt i Elit) med hjälpa av
FargoRate.

○ 2 ansvariga utsågs: Mats och Johann.
6. Inköp medaljer till KM och seriespel

○ Mats beställer
○ Lägger beställningsformulär på vår Google Drive så att det är lätt att lägga beställning

igen.
7. Inför årsmötet

○ Verksamhetsplan - Daniel skickar ut och skriver ut till nästa möte.
○ Revisorernas yttrande - Daniel har kontakt med revisorer
○ Kallelse till årsmöte - Kallelse per mail och via hemsidan. Gustaf lägger upp

handlingar
8. Träningar 2023

○ Gustaf går igenom tänkt upplägg. Denna gång blir det en liten grupp av de mest
dedikerade. Inga utskick utan intresserade får söka upp detta själva.

9. SM-GULD i 8-ball
○ Erik Weiselius to SM-guld i 8 ball! Skall uppmärksammas på årsmötet. Vi beställer en

liten gåva på klubbtema.
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○

10. Äldresatsning
○ Fortsätter 12-15 på torsdagar. Pensionärer i träningsgrupp kan få bättre priser

(30kr/h)
11. Laget runt

○ Mats
○ Eurotour - utskick om allmänt intresse för att kunna ge besked till de som

redan sökt bidrag. Svar senast fredag.
○ Torsdagstävlingar - Stängning redan kl 24 gör att vi behöver justera upplägget

något. Idéer:
1. Shootout i semi och final, om det drar utt? Styrelsen positiva.
2. Reducera tidigt. Kanske skall ingen starta på minus?
3. Detta diskuteras vidare i tävlingsgruppen.

○ Elittävling 11 februari. Nytt upplägg med gruppspel och kortare matcher.
12. Nästa möte

○ ?
13. Mötets avslutning.

Sekreterare/protokollförare: Gustaf Friberg
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