
Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben 
Vänersborg

Tid: Tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 18.30

Plats: Foajén till Arenan i Vänersborg

Närvarande:Mikael Björsell, ordförande
Lisa Tholén
Jan Lundborg
Jessica Lafleur
Lars-Erik Persson

Lars Carlsson, sekreterare

§1   Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§2  Dagordning
Dagordningen för dagens möte fastställdes. Några övriga frågor identifierades, se § 11 
nedan.

§3  Föregående möte
Genomgång av protokollet från styrelsemötet den 23 september 2021. Lades till 
handlingarna.

§4  Ekonomin
Resultatet för innevarande verksamhetsår är i nuläget ett överskott på ca 65 tkr, 
huvudsakligen beroende på bidrag föreningen fått p.g.a pandemin. Föreningens 
likvida medel uppgår i nuläget till ca 638 tkr.

Det är en hel del felaktigheter vad gäller betalning av säsongens medlems- och 
spelavgifter. Ca 30 spelare har inte betalt medlemsavgiften. Några har betalt spelavgift 
i år trots att sådan betalades även förra säsongen. Några har bara betalt medlemsavgift 
både ifjol och i år. Vi behöver informera medlemmarna om detta. Beslutades att de 
som betalt för mycket ska få återbetalning. 
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§5  Pandemin
Föreningen tillhandahåller handsprit och handskar vid våra speltillfällen.

Ytterligare en omgång omställningsstöd har beslutats av regeringen. Vi avvaktar 
kriterierna för detta och ser om föreningen kan söka ytterligare bidrag. 

§6  Rapporter från ansvarsområden
Democurling
Två tillfällen har genomförts, Två banor vid varje tillfälle. En grupp är inbokad den 17 
november. Den tar också två banor i anspråk. Och det behövs fyra instruktörer. 
Diskussioner förs med ytterligare tre grupper. 

Styrelsen konstaterade att svårigheten att få extra istider begränsar möjligheten att ta 
emot demogrupper.

Priserna för democurling ska anslås på hemsidan.

Inköp
Beställningar av kvastar, skor, sulor m.m. kan ske till Fredrik Ottosson. Det ska tas 
fram en lista över vilka kläder och annat material som kan beställas. Listan läggs ut på 
hemsidan.

Söndagsligan
Tre omgångar har spelats. Det är i nuläget två uppskjutna matcher. 

När tredje omgången skulle spelas den 24 oktober fick vi tillgång till isen något för 
sent. Mikael pratar med kommunen om det med förhoppningen att det ska fungera 
bättre fortsättningsvis. Mikael poängterar då också att vår halva av isen inte får 
beträdas av utövare som har den andra halvan av isen. Detta har inträffat flera gånger, 
med skridskospår på curlingbanorna som resultat.

Filen på hemsidan med alla spelomgångarna ska tillföras resultaten, detta för att alla 
ska kunna gå tillbaka och se på det.

Vi behöver ta fram en lista med telefonnumren till lagkaptenerna. Detta sker i 
samband med Söndagsligans fjärde omgång den 31 oktober.

Prova-på-tillfällen.
Två prova-på-tillfällen har genomförts. Det kom sammanlagt sex personer och testade 
vår sport. 

Lisa lägger ut info på Facebook om möjligheten att testa curling på vår torsdagstid 
under höstlovet, den 4 november.

§7 Säsongsplanering
Det blir fyra lag i säsongens division-2-spel. Två av dessa är från Vänersborg, Lag 
Frönäs och Lag Lindgren. Det blir en dubbelserie som genomförs under tre söndagar, 
21 november, 23 januari och 13 mars. Matchstarter blir kl. 10.00 och 13.30. En nyhet 

2



i år är att deltagarna bjuds på lunch vid dessa tre speltillfällen.

Diskuterades hur nybörjare tas om hand. Det är viktigt att de får träningsmöjligheter 
och inte bara är hänvisade till matchspel om de vill fortsätta spela i föreningen.

Diskuterades träningsupplägg för torsdagsspelet, Vi tar upp detta till diskussion med 
deltagarna en torsdag när det är förhållandevis många på plats.

Vi har inte utsett några ansvariga för genomförandet av söndagsspel de söndagar det 
inte är Söndagsliga. Beslutades att detta får lösas genom ett upprop vid ligaspelet 
söndagen innan, vem som kan ta på sig att förbereda spelet efterföljande söndag.

§8  Ungdomssatsning
Lisa har satt upp affischer med information om curlingsporten och vår förening på 
skolor i kommunen. På affischerna bjuds eleverna in till prova-på-spel, i första hand 
på torsdagar. 

Lisa kommer att sätta upp affischerna i fler skolor.

Fredagen den 29 oktober kommer en gymnasieklass till Arenan för att prova på 
curling. Tre ledare från föreningen kommer att vara på plats. Innan aktiviteten 
genomförs ska försäkringsfrågan kontrolleras.

§9  Seniorsatsning
Diskuterades hur gruppen kan bli större. Mikael ska prata med en representant för 
gruppen.

§10  Information
Beslutades att hemsidan ska tillföras tydligare uppgifter om vem som ansvarar för 
olika arbetsuppgifter i föreningen.

§11  Övriga frågor
Nycklar och taggar till förråd respektive ytterdörr till Arenan
Alla som är ansvariga för torsdags- och/eller lördagsspel samt Söndagsligans 
lagkaptener behöver nycklar och taggar. Inventering ska ske vilka av dessa som saknar 
det.

Material
En översyn ska ske av föreningens material i förrådet. Vad behöver kastas och vilka 
inköp behöver ske. Fredrik vidtalas att genomföra inventeringen. 

Medlemsregister
Lisa administrerar medlemslista med mailadresser.

Besök av kommunens föreningskonsulent
Kommunens föreningskonsulent besöker oss under istiden torsdagen den 28 oktober.

§12 Nästa möte
Beslutades att nästa styrelsemöte blir den 30 november kl. 18.30 i Sisu:s lokaler i 
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Vänersborg.
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§13 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Lars Carlsson
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