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Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 

 
Tid: Måndagen den 22 mars 2021, kl, 18.30 

 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

 

 

Närvarande: Mikael Björsell, ordförande, 

Jan Lundborg, 

  Peter Lindgren, 

  Lisa Tohlén, 

Fredrik Ottosson och 

  Lars Carlsson, sekreterare 

  

 

 

§1   Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2   Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3   Föregående protokoll 

Genomgång skedde av protokollet från styrelsens möte den 11 januari 2021. Protokollet lades 

till handlingarna.  

 

§4   Ekonomin 

- Föreningen har fått 32 tkr i ”coronabidrag” som fördelats av Riksidrottsförbundet. 

Bidraget avser sista kvartalet 2020.  

o Det kan bli motsvarande ansökningsmöjlighet för första kvartalet 2021. 

- Föreningen har 91 + 470 tkr i likvida medel. 

- Såvitt styrelsen kan bedöma i nuläget kommer föreningen inte att redovisa någon 

förlust under 2021, trots pandemin. 

 

§5   Covid-19 pandemin 

Möjligheterna att bedriva någon ytterligare verksamhet under säsongen finns inte längre. 

Föreningen hann genomföra tre omgångar i Söndagsligan och därutöver träning under ett fåtal 

istider. Nu sätter föreningen sin förhoppning till vaccineringen och kommande säsong. 
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§6   Rapporter ifrån Ansvarsområden  

 

Hallfrågan:  

- Jan har undersökt om det finns någon ekonomisk kalkyl för en ev. byggnation av en 

curlinghall. Det gör det inte. Därför måste styrelsen ta fram en sådan. Beslutades att 

Jan och Lisa jobbar med detta, och att kontakt tas med Jan Olsson (DIF) i detta arbete. 

Kalkylen behöver visa beräknade kostnader för investering och drift. Detta ger 

underlag för att räkna på vilka intäkter och vilken verksamhet som krävs, och om 

föreningen har förutsättningar att klara av det. Även alternativet att hyra en hall kan 

tas med i kalkylarbetet. 

- Lisa har tagit fram en lång rad uppgifter om förutsättningarna för hallbygge. Det 

handlar om hur andra föreningar jobbat med hallbyggen, byggnadsalternativ, 

kostnader m.m. 

Democurling: 

- Democurlingen har parkerats helt, detta p.g.a. pandemin.  

Ungdomsverksamhet: 

- Diskuteras någon form av helgaktivitet som inledning av nästa säsong. 

- Konstaterades att föreningen behöver lämpliga istider för att kunna utveckla 

ungdomsverksamheten. 

Marknadsföring: 

- Diskuterades affischering på skolor för att marknadsföra vår verksamhet. 

Inköp: Fredrik: 

- Inget aktuellt med tanke på verksamhetsläget och pandemin. 

Tävlingsansvariga: Lars-Erik och Lars 

Se nedan om Söndagsligan. Ingen annan tävlingsverksamhet har varit aktuell p.g.a. 

pandemin. 

Söndagsligan: Peter och Lars-Erik 

- Föreningen hann genomföra tre omgångar i Söndagsligan innan pandemin satte stopp 

för ytterligare spel. Beslutades att något resultat av Söndagsligan 2020/21 inte 

kommer att läggas ut på hemsidan, detta p.g.a. av att bara tre omgångar hann 

genomföras. Resultatåtergivning och prisutdelning kommer inte att ske. 

Hemsidan och information till medlemmarna: 

- Information om årsmötet läggs ut på hemsidan. Se §7 nedan. 

§7   Fortsatt Säsongsplanering 

 

- Någon ytterligare verksamhet under säsongen 2020/2021 är inte aktuell. 

- Beslutades att årsmötet flyttas till hösten. Det kommer att hållas den 26 augusti 2021, 

kl. 18.30.  
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- Ett antal praktiska frågor med koppling till årsmötet planerades. 

- Mikael ska undersöka om det finns möjligheter att få istider i Trollhättan.  

§8   Seniorsatsningar 

Föreningen hade inget aktivt deltagande i curlingförbundets arbete med seniorsatsningar. 

Styrelsen följer däremot förbundets arbete och får del av resultaten. 

 

§9   Information  

Information om årsmötet den 26 augusti ska ske på hemsidan. Kallelse till årsmötet ska ske 

senast den 5 augusti 2021. 

 

§10   Övriga frågor 

Diskuterades och beslutades om vilka istider föreningen ska göra anspråk på i Arena 

Vänersborg kommande säsong. Beslutades om följande anspråk: 

- Söndagar kl. 17.30 - 19.30. Avsedd för Söndagsligan. 

- Måndagar kl. 09.00 - 11.00. Avsedd för seniorerna. 

- Tisdagar kl. 18.00 - 20.00. Avsedd för träning, demo, ungdomsverksamhet m.m. 

- Torsdagar kl. 18.00 - 20.00. Avsedd för träning, demo, ungdomsverksamhet m.m. 

- Lördagar kl. 10.00 - 12.00. Avsedd för träning. 

§11   Nästa möte 

Beslutades att nästa styrelsemöte blir den 14 juni kl. 18.30. Om verksamhetsfrågor m.m. 

motiverar styrelsemöte innan dess så sker kallelse via mail. 

 

§12   Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

 

 

Lars Carlsson 

  


