MEDLEMSMÖTE 2011-09-13

1. Ordförande Ninette Hansson hälsar alla välkomna till dagens möte.
2. 24 st medlemmar var närvarande vid mötet varav 5 från styrelsen (Ninette,
Birgitta, Birgit, JEP, Lennart).
3. MBA information
• Caj Sherman har avgått. Vice ordf. Stig Mårtensson, Tygelsjö, har tagit över.
• Har styrelsemöte 15/9.
• Årsmöte mars -12.
• Dags att söka tävlingar för 2012, TK tar hand om detta.
• Det är många diskussioner i MBA hur göra hallen mer attraktiv och även tävlingarna.
• Diskussion ang. inträdesavgifter (entréavgiften). Ska tas upp på nästa MBA-möte.
Diskussion om att ev. sänka årskorten (700,-/medlem, 1100,-/för icke medlem).
• PRO är medlemmar i MBA.
• MBA var arrangör för seriespelet i augusti. Vinsten fördelas mellan 4 klubblar. Tack
från ordförande till alla som hjälpte till.
4. DM återbetalning
• Eftersom DM trippel i Kävlinge sköttes så dåligt betalar förbundet tillbaka halva
anmälningsavgiften, gäller 50,-/deltagare. De flesta har svarat att de skänker
50-lappen till klubben. Alla har dock inte svarat.
5. UK informerar
• UK för vet. elit är Anders Tapper
• UK för öppet, div. 3 och veteran div. 3 är Christer Lilja.
• Ordförande grattade alla lagen i alla divisioner.
• Bra resultat, Elitlaget blev 2:a, veteran div. 3 blev 2:a och öppet div. 3 blev 3:a.
Bra prestation av alla.
• QUA presterat mycket under året, i DM, NM och SM.
6. Ändringar av reglerna för Svenska Cupen veteran, V55 och V65
• Sv. Cupen, både V55 och V65, spelas 8-9 okt. i Malmö. Final 12-13/11, V55 i
Skövde och V65 i Jönköping. Anmälning 22/9-11. Anders tar ut båda lagen. Pris
till det lag som vinner (15.000,-).
7. Ordförande 2012
• Ninette avgår från årsmötet 2012. Valberedningen behöver förslag.
8. Cafépass kvällar.
• Lista finns för kvällspassen. Listan sitter på QUA´s anslagstavla. Alla som inte
skriver sig på listan får en kväll tilldelad sig. Alla ska hjälpa till.
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9. Café- och sekretariat tävlingar.
• QUA ansvarar för tävlingen 1 oktober, 12-timmars, öppen dubbel. Behövs folk till
sekretariatet. Uppdraget har getts till Kennet L. (TK).
10. Träning inomhus
• Inomhusträningen börjar tisdagen 4/10. QUA´s officiella träningsdag är tisdagar.
Hallen är dock öppen för alla måndag-onsdag.
11. SM 2012
• 2012 går SM i Skövde vecka 29. Lista på hotellbokning finns i pärmen.
12. Övrigt
• Styrelsen fått förfrågan om matersättning vid seriespel. Tidigare beslut finns att
inte betala ut detta. Om utgifterna för klubben ökar, måste vi ha mer inkomster.
Styrelsen skriver ett förslag till årsmötet.
• QUA-dubbletten vanns av Ronny Björkman, 2:a blev Martin Lampell och 3:or
blev Benny Andersson och Christer Larsson. De 20 klubbmedlemmar som var där
har en mycket trevlig och solig dag. .
• SSBF möter danska landslaget 2 ggr per år. I år var det 4:e året. Trevligt spel enligt
dem som brukar spela och Sverige vinner alltid.
• Sverigelotter + födelsedagslotteri, 2 lotter kostar 149,- (40,- går till klubben). Gå
till ”Svenska Spel”.
• Loppis i höst. Anders, Kerstin, Ronny och Kenneth J. tar hand om detta.

Vid minnesanteckningarna

Birgitta Morau
Mötessekreterare

Ninette Hansson
Ordförande
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