
Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 
Datum/tid: tisdag den 4 oktober 2022, kl.18.30 

 

Plats: SISU lokalen i Vänersborg  

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2 Dagordning 

Dagordningen fastställdes, med tillägg för några övriga frågor. Se § 11. 

 

§3 Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2022-09-06 lades till handlingarna 

   

§4 Ekonomi 

Några medlemmar har tidigare år betalt för mycket i medlems-/spelavgift. Beslutades att 

dessa för mycket betalda avgifter ska återbetalas. Detta sker genom återbetalning eller avdrag 

vid betalning av säsongens avgifter. Lars skickar mail till berörda. 

 

§5 Covid-19 pandemin  

Handsprit m.m. ska erbjudas vid våra speltillfällen. 

    

§6 Rapporter ifrån Ansvarsområden  

Democurling och andra skolcurlingarrangemang  

Torsdagar erbjuds för de som hör av sig och frågar om democurling. Diskuterades tänkbara 

ledare och hur vi organiserar arbetet. 

Ungdomsverksamhet 

Det blir eventuellt en aktivitet med gymnasieskolan efter jul. Kontakt är tagen med skolan och 

de ska höra av sig. 

Inköp 

Beställningar av skor, kvastar m.m. görs av medlemmarna själva. Hemsidan heter curling.nu. 

Sulor i förrådet ska inventeras och ena pebblingskannan ska kollas, om den fungerar 

tillfredsställande. 

Söndagsligan 

Vi har i nuläget nio lag plus några individuella anmälningar. Vi avvaktar med slutlig 

sammansättning av lagen och lottning tills nybörjarkursen är klar. 

Några söndagstider är flyttade. Information om detta lämnas på uppstartsmötet och i samband 

med att lottningen sprids. 

Hemsidan och mail 

Diskuterades hur vi får fram en ny hemsida när den gamla läggs ner vid årsskiftet.  

Föreningens g.mailadress kommer att läggas ner. Däremot ska vi ha tydliga kontaktuppgifter 

på hemsidan. 



Träning och upplägg för torsdagar. 

Ledare är identifierade för samtliga torsdagar fram till jul. Istiden används till träning, 

träningsmatcher och democurling.  

Istiden den 29 december har vi förlorat. 

Mikael kontaktar kommunen för dialog om de problem ändrade speltider medför och hur 

dialog mellan föreningarna bör fungera. 

Nybörjarkursen Blå kortet.   

Nybörjarkursen har tio deltagare. Två av fyra kurstillfällen har genomförts hittills.  

§7 Säsongsplanering 

Distriktstävlingar 

Preliminära datum för distriktstävlingar: 

DM damer och herrar: 19/20 nov 

Div 2: 13/11, 11/12, 22/1, 26/2 

DM mixed double: 25/26 mars 

Vår curlingklubb har avböjt att arrangera ett sammandrag för div 2. 

§8 Seniorsatsningar 

Senior skolan (Vänersborgs kommuns satsning att låta äldre pröva olika idrotter) 

Kontakt tas med Vänersborgs kommun för att peka på att vår förening gärna har ett 

aktivitetstillfälle inom denna satsning även denna säsong. 

 

Ny kontaktperson för måndagscurlarna 

Rolf Bergman blir ny kontaktperson för måndagsgruppen gentemot styrelsen. 

 

§9 Information  

Samtal förs med Svenska Curlingförbundet och med SISU om eventuella projektpengar till 

nybörjarkursen Blå kortet.  

 

§10 Övriga frågor 

SISU ska lämna information om hur redovisning av våra aktiviteter ska ske. Föreningen har 

skapat rutiner för att dokumentera vilka som deltar de olika istiderna. 

 

Ett förslag är att SISU är med och finansierar en ev. föreningsresa för spel i Göteborgs 

curlinghall. 

 

Föreningen måste skaffa en ny hemsida eftersom den nuvarande försvinner när Idrott on line 

lägger ner vid årsskiftet. Föreningens ambition är att försöka bygga en egen hemsida. Ett 

alternativ är MyClub som Svenska Curlingförbundet är med och administrerar. 

 

En genomgång behöver ske av nuvarande hemsida för rättelse av en del felaktiga uppgifter. 

 

Kompletterande val för konstituering av styrelsen: Fredrik Ottosson valdes till föreningens 

vice ordförande, 

 



§11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 november 2022 kl. 18.30 i SISU:s lokaler 

 

§12 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lars Carlsson 


