
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 
Datum/tid: tisdag den 15 november 2022, kl.18.30 

 
Plats: SISU lokalen i Vänersborg  
 

Närvarande: Mikael Björsell, ordförande, 
 Fredrik Ottosson, 

 Rolf Bergman, 
 Håkan Skött och 
 Lars Carlsson, sekreterare 

 
 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 
 

§2 Dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg för några övriga frågor, se §10. 

 

§3 Föregående protokoll  
Protokollet från styrelsemötet 15 oktober 2022 lades till handlingarna 

  

§4 Ekonomi 

Föreningens likvida medel vid september månads utgång uppgick till 619 209 kr.  Resultatet 
vid september månads utgång uppgick till en förlust på 6 973 kr. 
 

Genomgång gjordes av vilka medlemmar som betalt för mycket avgifter tidigare och vilka 
som inte betalt för innevarande säsong, och hur detta ska hanteras. 

 
Diskussion förs med Curlingförbundet om de kan stå för vissa kostnader i samband med 
nybörjarkursen Blå kortet som genomfördes vid säsongsinledningen. 

 
§5 Rapporter ifrån Ansvarsområden  

- Democurling och andra skolcurling arrangemang  

Democurlingar hänvisas till torsdagar. En democurling som omfattar spel på två banor är 
bokad den 15 december. 

- Ungdomsverksamhet 

En grupp med skolungdomar är inbokade för curling i föreningens regi den 17 februari 2023, 

kl. 09.30 - 12.30. Det är 32 elever från Skogshöjdens skola. Lärarna deltar. 

- Inköp 

Kompletterande inköp har skett till föreningen av några sulor. 

- Tävlingsansvariga och Söndagsligan: Lars och Fredrik 



 

Söndagsligan har spelat fyra omgångar. I nuläget har ligan en hängmatch som är planerad att 

spelas kommande torsdag. Det fungerar bra. 

Efter nyår planerar vi att arrangera KM i lag och figur. 

- Hemsidan och information till medlemmarna? 

Mikael har gjort lite uppdateringar av hemsidan. Föreningen har dock ingen som sköter 
hemsidan löpande. En inventering pågår för att ta fram vilka ytterligare uppdateringar som 

behöver ske. 

Diskuterades olika alternativ för att skapa hemsida från årsskiftet då Idrott on Line läggs ner. 
Två alternativ är att använda My Club som stöds av förbundet eller att bygga en egen 

hemsida. Mikael har kontakt med förbundet. 

Vår nuvarande g.mail.adress kommer att stängas så vi inte får mail, frågor, information m.m. 
via olika ingångar till föreningen. 

- Träningen torsdagar. 

Vi nyttjar torsdagstiden till träning, träningsmatcher, democurling och hängmatcher i 

Söndagsligan.  

§6 Säsongsplanering 

Första omgången i division 2 har spelats. Det fungerade bra. 

§7 Ungdomssatsning 

Vi prioriterar att kunna ta emot skolelever när vi får frågor om det. Se § 5 ovan. 
  

§8 Seniorsatsningar 

Föreningen har uttryckt intresse av att genomföra en aktivitet inom Seniorskolan 
(Vänersborgs kommuns satsning på äldres möjlighet att pröva olika idrotter). Planeringen är 
nu lagd och vår förening är inte med bland årets aktiviteter. 

 
Kommunen ska kontaktas för att få information om att de som är intresserade kan komma och 

testa curling under måndagstiden. 
 

§9 Information  

Samtal förs med SISU om eventuella projektpengar.  
 

§10 Övriga frågor 

SISU ska lämna information till föreningen om hur redovisning ska ske av våra 
aktivitetstimmar. 

 
Beslutades att Föreningens kontaktuppgifter till medlemmarna ska uppdateras. I nuläget har vi 
inte mailadressen till samtliga medlemmar, har ett antal felaktiga mailadresser samt saknar 

telefonnummer och adressuppgifter till flertalet medlemmar. Det gör att vi inte kan nå många 
av våra medlemmar per telefon eller göra ev. utskick av pappersdokument. 

 
Förslag har lämnats till styrelsen om inköp av räkneverk för matcherna i Söndagsligan. 
Beslutades att några räkneverk inte köps in. 

 
  



 

§11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 14 december kl. 18.30 i SISU:s lokaler i Vänersborg. 
 

§12 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet 

 
 
Lars Carlsson 


