ÅRSMÖTE UPPSALA BILJARDSÄLLSKAP Mars 2019

Diskussionsmaterial för verksamhetsplan och
budget för 2019 års verksamhet

Klubbens medlemmar och dess styrelse fortsätter att utveckla verksamheten. Detta är en tänkt
start på en verksamhetsplan och den kommande styrelsen önskar veta vad mötet anser att klubben
och dess verksamhet ska ta för färdväg framöver.

Kursverksamhet:
Kursverksamheten har historiskt endast varit nybörjarkursen som kommer att förändras med
tydligare upplägg och tydligare mål för kursens ledare och deltagare. Styrelsen och intresserade
medlemmar jobbar vidare med detta under det kommande året. Övrig utveckling av workshops
och/eller fortsättningskurser av olika slag bör också finnas med i bakhuvudet hos de som utvecklar
denna viktiga del av verksamheten.
Tävlingsverksamhet:
Föreningen fortsätter att utveckla tävlingsverksamheten så att föreningen fortsätter att befinna sig
i biljardsveriges framkant när det gäller organisation och genomförande av dessa. Klubbens
tävlande medlemmar kommer förhoppningsvis att bli fler till antalet och prestera bättre resultat.
Snooker:
Snookerlokalen förbättras med främst ljuddämpande åtgärder och mindre förändringar som
gynnar trivseln i lokalen. Skicket på snookerbordets vallar kommer troligen att behöva ses över
under året. Verksamheten behöver locka fler medlemmar för att kunna bli en stabil och livskraftig
del av föreningen.
Kortsiktiga mål för klubbens verksamhet framtagna av 2018 års styrelse:
·
Att ha över 100 medlemmar
·
Skicka minst 1 spelare på SM (topp 32)
·
Att öka antalet juniorspelare i föreningen med minst 2 st
·
Att öka UBS exponering på Interpool
·
Starta en juniorfokuserad verksamhet inom minst 1 år
Budget:

Intäkter:
Medlemsintäkter: 45 000 kr
Hyresintäkter snooker: 44 000 kr
Övriga intäkter: 10 000 kr
Summa: 99 000 kr

Utgifter:
Avgift till Svenska Biljardförbundet: 3000 kr
Avgift för medlemskort till Interpool: 9000 kr
Sponsring av tävlingsdeltagande: 12 000 kr
Kostnad för kursverksamhet: 10 000 kr
Hyra och el för snookerlokal: 42 000 kr
Upprustning av snookerlokal: 5000 kr
Summa: 81 000 kr

