
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 
 
Tid:  Tisdagen den 30 november 2021, kl. 18.30 
 

Plats:  SISU:s lokaler i Vänersborg 
 
Närvarande:Mikael Björsell, ordförande 

Lisa Tholén 
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 26 oktober 2021. Lades till handlingarna. 

 
§4  Ekonomin 

Årets resultat är i nuläget ett överskott på ca 60 tkr. Föreningens likvida medel uppgår i 
nuläget till ca 623 tkr. 
 

Det är en del felaktigheter vad gäller betalning av säsongens medlems- och spelavgifter. 
Några har betalt spelavgift i år trots att sådan betalades även förra säsongen. Några har bara 

betalt medlemsavgift både ifjol och i år. Och några har inte betalt alls. Styrelsen kommer att 
ta kontakt med de berörda.  

 

§5  Pandemin 

Styrelsen följer pandemins utveckling och håller sig informerad om Folkhälsomyndighetens 

och Riksidrottsförbundets råd.  
 

Föreningen tillhandahåller handsprit och handskar vid våra speltillfällen. 
 



Lars kontaktar Jan Lundborg och ber honom undersöka om ytterligare omställningsstöd är 
möjligt att söka för föreningen. 

 

§6  Rapporter från ansvarsområden 

Democurling 
Tre tillfällen har genomförts, Två banor vid varje tillfälle. Ytterligare sex tillfällen med 
democurling är inbokade. Tyvärr har föreningen dessutom fått tacka nej till flera 

förfrågningar. Ett stort problem är att få istider när grupperna vill genomföra sin demo. 
Styrelsen ser också en utmaning i att få tag i instruktörer, främst vid de tillfällen 

democurling genomförs under arbetstid.  
 
Styrelsen diskuterade tänkbara instruktörer, utöver de som hittills haft denna roll. Lars-Erik 

tar kontakt med några personer och kollar intresset. 
 

Inköp 
En lista över vilka kläder och annat material som kan beställas ska läggas ut på hemsidan. 
Vidare kommer en städinsats att ske i föreningens förråd i Arenan. En del saker ska kastas 

och ordningen i förrådet behöver förbättras. 
 

Söndagsligan 
Fem omgångar har spelats. Det är i nuläget inga uppskjutna matcher.  
 

Lars-Erik och Lars har undersökt om vi kan tidigarelägga ett par omgångar i Söndagsligan. 
Det blir dock ingen ändring av spelschemat. Vid det ena tillfället är det bandy i Arenan. Vid 

det andra tillfället som var ifråga kunde inte alla lag delta. 
 
Ansvariga för spelet på torsdagar och söndagar 

Mikael tar fram en lista över vilka personer som är ansvariga för torsdagsspelet nästa år och 
de söndagar det inte är Söndagsligan. 

 
§7 Säsongsplanering 

Klubbmästerskap 

Lars-Erik och Lars har tagit fram ett förslag till genomförande av klubbmästerskap. Tanken 
är att genomföra Klubbmästerskap i figurspel den 13 januari. Individuellt och i lag. Samt att 

bjuda in till klubbmästerskap för lag med start den 27 januari. Styrelsen beslutade i enlighet 
med förslaget. Information och inbjudningar kommer att gå ut. 
 

Istiden på lördagar 
Styrelsen har efter avstämningar inom gruppen via mail, före dagens möte, beslutat att säga 

upp istiden på lördagar resten av säsongen. Detta p.g.a. för få deltagare. 
 
§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 affischen på ytterligare några skolor. Det har varit ungdomar som 
spelat nästan varje torsdag på senare tid, mellan tre och tio personer varje gång. 
 

  



§9  Seniorsatsning 

Styrelsen förslår att PRO kontaktas för erbjudande att spela curling, i första hand på 

måndagar. Mikael pratar med en representant för måndagsgruppen innan några kontakter 
tas.. 

 
§10  Information 

Information om democurling, inkl priser för dessa, kommer att läggas ut på hemsidan. 

 
§11  Övriga frågor 

Nycklar och taggar till förråd respektive ytterdörr till Arenan 
Nycklar och taggar är beställda till de lagkaptener i Söndagsligan som saknar sådana. 
 

Medlemsavgifter för nybörjare 
Beslutades att nybörjare ska kunna spela tre gånger innan de behöver betala medlemsavgift. 

 
Ordförande- och ungdomsledarträff 
SISU har bjudit in till en ordförande- och ungdomsledarträff onsdagen den 8 december 

2021 kl. 18.30. Mikael och Jessica representerar vår förening på mötet. 
 

Derby Munkedal 
Västsvenska curlingförbundet kommer att bjuda in till en curlingdag och en tävling, ”Derby 
Munkedal”, med anledning av att föreningarna i Uddevalla och Vänersborg är sammanlagt 

170 år gamla nästa år. Styrelsen avvaktar information och inbjudan. 
 

Västsveriges distrikts curlingförbund 
Västsvenska curlingförbundet har bytt namn till Västsveriges distrikts curlingförbund. 
 

Möte med kommunen för alla föreningar i kommunen 
Kommunen har bjudit in alla föreningar till ett möte den 14 december kl. 17.00. Varje 

förening får delta med en representant. Kommunens föreningskonsulent kommer att delta 
på mötet. Diskuterades vem som ska representera curlingklubben. Mikael kollar om det är 
möjligt att lämna in frågor före mötet. 

 
Isbanan i Plantaget 

Föreningen har fått fråga om att delta vid kringarrangemangen vid isbanan i Plantaget. 
Styrelsen beslutade avböja erbjudandet. 
 

§12 Nästa möte 

Beslutades att nästa styrelsemöte blir tisdagen den 11 januari 2021 kl. 18.30 i Sisu:s lokaler 

i Vänersborg. 

 

§13 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 
  

 
Vid protokollet   
 

 
Lars Carlsson   


