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Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 
Tid: Måndagen den 11 januari 2021, kl, 18.30 

 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

 

Närvarande: Mikael Björsell, ordförande, 

Jan Lundborg, 

  Peter Lindgren, 

  Lisa Tohlén, 

Lars-Erik Persson, 

Fredrik Ottosson och 

  Lars Carlsson, sekreterare 

   

 

 

§1   Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2   Dagordning 

Dagordningen för dagens möte fastställdes. 

 

§3   Föregående protokoll  

Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 16 november 2020. Protokollet lades till 

handlingarna. 

 

§4   Ekonomin 

Jan Lundborg redogjorde för det ekonomiska läget. Resultatet hittills detta verksamhetsår är 

ungefär ett nollresultat. Föreningen har fått ett verksamhetsstöd från Riksidrottsförbundet på 

3 000 kr, ett grundbidrag till seniorverksamheten. Föreningens likvida medel uppgår till ca 

520 tkr. 

 

Det är 77 personer som betalt medlemsavgift hittills för denna säsong, jämfört med 82 

medlemmar förra säsongen. En mycket glädjande siffra med tanke på pandemin. 

Medlemsregistret justeras så att det omfattar de som betalt avgift. Detta har betydelse för 

storleken på föreningens avgifter till Svenska curlingförbundet, så dessa blir korrekta. Om 

några ytterligare personer betalar så är det bara att lägga till dessa i registret. 
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§5   Covid-19-pandemin 

Kommunen har, med undantag för ett fåtal verksamheter, stängt ner inomhusanläggningarna 

för idrott, i nuläget t.o.m. den 24 januari. Det innebär att fram till dess är det inte aktuellt med 

något curlingspel. Annars konstaterade styrelsen att specialförbunden inom idrottsrörelsen 

tolkar pandemirekommendationerna olika.  

 

§6   Rapporter från ansvarsområden 

Hallfrågan 

Konstaterades att föreningen behöver en ekonomisk kalkyl för en ev. hallbyggnation. En 

sådan togs fram för något eller några år sedan. Jan kollar detta.  

Diskuterades grunderna för en ekonomisk kalkyl. Konstaterades att ett sätt är att räkna på alla 

kostnader (drift, finansiering m.m.) för att i nästa steg räkna på vilken verksamhet föreningen 

behöver ha för att kunna matcha kostnaderna. Och bedöma hur detta kan uppnås och om 

föreningen har förmåga till det. 

Styrelsen fortsätter sondering för ev. byggnation av hall tillsammans med andra föreningar, 

där varje förening i så fall skulle disponera varsin del av hallen. 

Democurling 

Ligger nere.  

Ungdomssatsning 

Se § 8. 

Inköp 

Det har inte varit aktuellt med några inköp den senaste tiden. 

Tävlingsverksamheten och Söndagsligan 

Se § 7. 

Som läget är nu blir det inget divisionsspel denna säsong. 

Hemsidan och information till medlemmarna 

Peter har skrivit diverse information på hemsidan och i mail till medlemmarna, bl.a. om 

matchen den 7 februari mellan Lag Hasselborg och Lag Edin som sänds på SVT. 

Ekonomi 

Se § 4. 

 

§7   Fortsatt säsongsplanering 

Med tanke på pandemiläget planerar styrelsen i nuläget inte för något curlingspel. Men om 

ändrade signaler från Folkhälsomyndigheten, kommunen etc. möjliggör att återuppta någon 

del av verksamheten så har styrelsen beredskap att starta planering omgående genom digitala 

kontakter. 
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Mikael ska ta kontakt med Trollhättans motsvarighet till enhetschefen för Arena Fritid. Detta 

för att sondera möjligheten att få istider i Trollhättan nästa säsong. 

 

§8   Ungdomssatsning  

Styrelsen konstaterar att det finns saker att jobba med när pandemin gått över. Diskuterades 

floorcurling som marknadsföring i skolorna. Detta får diskuteras vidare inför nästa säsong. 

 

§9   Seniorsatsningar 

Förbundet planerar för någon form av seniorsatsning inför säsongen 2021/22. Styrelsen följer 

detta arbete. 

 

§10   Information 

Föreningen har fått ett antal inbjudningar till utbildningar hos Curlingförbundet, 

Riksidrottsförbundet och SISU. Beslutades att Mikael och Lars-Erik ska försöka gå på 

introduktionen till curlingförbundets kurs Leda förening, för att se om det har ett värde för 

föreningen att delta på kursen. En arbetsgrupp inom styrelsen gjorde ett liknande arbete under 

säsongen 2018/2019. Peter och Lars skickar ut slutdokumenten från det arbetet på nytt till 

styrelsen. 

 

§11   Övriga frågor  

Den 15 - 26 januari har idrottsföreningar möjlighet att på nytt söka ekonomisk kompensation 

för pandemins effekter. Jan upprättar ansökan och skickar in den till Riksidrottsförbundet. 

 

§12   Nästa möte 

Beslutades att nästa möte blir digitalt, måndagen den 1 mars 2021 kl. 18.30. Om pandemiläget 

förändras så det blir aktuellt att återuppta spel innan dess så har styrelsen beredskap att ha ett 

möte med kort varsel. 

 

§13   Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

_____________________   

Lars Carlsson  

 

 


