
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 
 
Datum/tid: Onsdagen den 14 december 2022, kl.18.30 
 
Plats: SISU:s lokaler i Vänersborg  
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
§2 Dagordning 
Dagordningen fastställdes, med tillägg för några övriga frågor. Se § 9. 
 
§3 Föregående protokoll 
Några saker kommenterades i protokollet från styrelsemötet 2022-11-15. Föreningen fick 
inget bidrag från Svenska curlingförbundet för kostnader för kursen Blå kortet. Föreningens 
g.mail-adress kommer att tas bort i samband med kommande byte av hemsida. Kommunen 
kommer att informeras om att seniorer kan komma och testa curling under måndagstiden. 
 
Protokollet lades till handlingarna. 
   
§4 Ekonomi 
Några medlemmar har tidigare år betalt för mycket i medlems-/spelavgift. Dessa felaktiga 
betalningar har nu reglerats.  
 
Genomgång av vilka som betalt respektive inte betalt medlems- och spelavgift för 
innevarande säsong. Beslutades att de som inte betalt kommer att kontaktas av styrelsen. 
 
§5 Rapporter ifrån Ansvarsområden  
Democurling och andra skolcurlingarrangemang  

En grupp skolelever prövade curling på lektionstid den 12 december. Två democurlingar 
genomförs den 15 december. Dessutom har föreningen fått frågor från skolor om möjligheten 
för elever att testa curling under gymnastiklektioner. Det handlar om tre tillfällen under 
januari, samtliga på dagtid. Styrelsen jobbar på att försöka lösa detta. 

Inköp 

Beslutades att backar till hjälmarna i förrådet ska inköpas. Dessutom ska kran och munstycke 
till den mindre pebblingskannan ses över. Vid behov kommer reservdelar att inköpas. 

Söndagsligan 

Sju av nio speltillfällen har genomförts, allt enligt planeringen. Det är inga hängmatcher i 
nuläget. 

Sista omgången av Söndagsligan kommer att flyttas från den 15 januari till den 22 januari 
2023. Detta eftersom det är seriespel i Göteborg den 15 januari. 

  



 
Hemsidan och mail 

Hemsidor från Idrott On Line läggs ner kommande årsskifte. Föreningen har beställt ny 
hemsida. Det blir en sida som administreras av Svenska curlingförbundet. Aktualisering av 
uppgifterna på vår nuvarande hemsida pågår inför överläggning av uppgifter till ny hemsida. 

Träning och upplägg för torsdagar. 

Torsdagstiden används för träning av våra medlemmar, democurling och hängmatcher i 
Söndagsligan. 

Nybörjarkursen Blå kortet.   

Kursen är slutförd och samtliga tio deltagare fullföljde kursen. Dialog har förts med 
deltagarna om hur de ansluter till föreningens övriga aktiviteter. 

Kommunkontakter etc. 

Föreningen disponerar fortsättningsvis ett omklädningsrum i samband med istiden på 
torsdagar. 

§6 Säsongsplanering 
Distriktstävlingar 

Två av fem sammandrag i division 2 har genomförts. Det är sex lag i serien som genomförs 
som en dubbelserie. Det ger tio matcher för varje lag. 

Klubbmästerskap 

Beslutades att KM för lag startar så snart Söndagsligan avslutats. Fredrik och Lars skickar ut 
inbjudan före jul. 

§8 Information  
Information om vilka delar av verksamheten som berättigar till bidrag från SISU. 
 
Beslutades att föreningen betalar tävlingslicensen för de som deltar i seriespelet i division 2. 
 
§9 Övriga frågor 
Genomgång av vilka underlag som upprättas löpande under säsongen som grund för ansökan 
om aktivitetsstöd från SISU. 
 
Arbete pågår med att aktualisera föreningens digitala medlemsregister. Medlemmarnas 
kontaktuppgifter tillförs registret, bl.a. mailadresser. Det ger möjlighet att göra olika typer av 
mailutskick till medlemmarna från registret. 
 
§10 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 24 januari 2023, kl. 18.30, i SISU:s lokaler i Vänersborg. 
 
  



 
§11 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lars Carlsson 


