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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVILLE BC 2022 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 

STYRELSEN 
STYRELSEN HAR BESTÅTT AV:    SAMT SUPPLEANTER: 

Ordförande: Mats Frösemo   Tord Nordin   

Kassör: Daniel Rosander    Johann Skulasson 

Sekreterare: Gustaf Friberg 

Ledamot: Stefan Eklund 

Ledamot: Birgitta Busch 

  

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER 
Valberedningen har bestått av: 

Jonas Björkman 

Hans Svedberg 

Revisorer: 

Björn Göransson 

Anton Havås 

 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
Föreningen har 125 medlemmar. 

 

Årets förening och Årets eldsjäl. 

Förening har blivit tilldelad priset som årets förening av Biljardförbundets styrelse. Med motiveringen att vi satsat 

på medlemsfrämjande verksamhet. Vi har tillsammans i klubben antagit en gemensam värdegrund, vi har ett väl 

fungerande och etablerat samarbete med RF-SISU och vi bedriver verksamhet för äldre medlemmar. 

Även våran ordförande Mats Frösemo fick en utmärkelse av SBF styrelse ”Årets eldsjäl” med motiveringen: att han 

alltid har medlemmarnas bästa i fokus och att han uppmuntrar andra att engagera sig i klubben. 

 

 

Vi har 24 spelare rankade på SPT touren och 1 rankade på snooker 

 

Föreningen genomförde 4 SPT-tävlingar, 2 lag SM 18, SM 8-9-10-Ball torsdagstävlingar och 4 KM. 

 

TRÄNING 

Träning för medlemmar har under året pågått under våren och hösten i ledning av Gustaf Friberg. Träningen har 

gjort att flera nya spelare har fått till sig grunderna i biljard. Denna träning ses som den absolut viktigaste 

verksamheten so bedrivs i klubben. 

Vi har också under en helg haft en tränare från Malmö ”Ahdrian Weiss” vilket var uppskattat av de närvarande. 

 

SPT-Tour 2022 
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SPT-Tour 2022 

Våra bästa placeringar blev 

Mahmut Mutto 2:a plats SM 10-Ball :  

Gustaf Friberg 1:a plats STP 500 

Kah Wei Leong 2:a plats SPT 500 

Ulf Lysmark 5:a Klass 1. 8-ball 

 

 

ÄLDREPROJEKT 

Styrelsen har under året bedrivit ett äldreprojekt som syftat till att få med seniorer i klubbens verksamhet. Genom 

projektet har vi fått 9 nya medlemmar. Varje torsdag träffas seniorerna för att spela och umgås. Klubben har fått 

bidrag från SBF för denna satsning. 

 

Under året har styrelsen sammanträtt 10 gånger. 

Vi har även i år seriespel med två divisioner där totalt 21 spelare deltog. Seriespelet har varit bra för att bredda 

gemenskapen i klubben. Dessutom har många tränat mer och spelat mer biljard. 

I augusti samlade föreningen 35 medlemmar och hade en bankett på Kville Biljard.  

Vi har deltagit på förbundets ordförande träffar och där framfört våra åsikter om biljard Sverige 

SM 2021 

Under juni månad arrangerade vi i Kville BC tillsammans med SBF SM 2021 i 8-9 och 10-ball. Tävlingen gick över 3 

dagar och beskrevs som lyckad av deltagare, hallägare och SBF. 

SAMMANFATTNING 
 

Ansvaret för klubbens verksamhet är fortsatt brett och allt fler engagerar sig i klubbens verksamhet. Det kan handla 

om att stödja tävlingsledare, och att vara tävlingsledare.  

 

Klubben står nu på stabila ben med bra ekonomi och en bra bredd I ansvarstagandet runt våra verksamheter. 

 

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande 2023 med allt det vad bär med sig. 

 

 

 

……………………………………                                                  ………………………………………… 

Ordförande: Mats Frösemo     Sekreterare: Gustaf Friberg 


