
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben 

Vänersborg 

 

 
Tid:  Tisdagen den 15 februari 2022, kl. 18.30 

 

Plats:  Arena Vänersborg 

 

Närvarande:Mikael Björsell, ordförande 

Fredrik Ottosson 

Jan Lundborg 

Lars-Erik Persson 

 Lars Carlsson, sekreterare 

 

 

§1   Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet.  

  

§2   Dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

  

§3   Föregående protokoll  

Protokoll från styrelsens möte den 30 november 2021 lades till handlingarna utan ändringar.  

  

Styrelsen har beroende på pandemin inte haft något möte på drygt två månader. Självklart har 

styrelsen under denna tid haft fortlöpande kontakt och dialog om olika frågor.  

  

§4   Ekonomin  

Föreningen har i nuläget ca 625 tkr i likvida medel. Vinsten hittills detta verksamhetsår 

uppgår till ca 56 tkr. Medlemsavgifterna till Svenska Curlingförbundet har dock inte betalts. 

Dessa uppgår till 310 kr per medlem. Föreningen har ca 70 betalande medlemmar. 

Democurlingen har inbringat ca 15 tkr och föreningen har fått stöd av olika slag uppgående 

till sammanlagt ca 38 tkr.  

  

§5   Covid-19 pandemin  

Regeringen har beslutat att släppa de flesta av restriktionerna varför föreningen kan fortsätta 

att utöva sin verksamhet enligt planeringen.       

  
  



 

§6   Rapporter ifrån Ansvarsområden   

  

Democurling  

Föreningen har genomfört åtta demotillfällen hittills under säsongen med sammanlagt 106 

deltagare. Deltagarna har gett mycket gott omdöme om genomförandet. Tolv efterfrågade 

demotillfällen har fått avböjas p.g.a. svårigheter att få istider på de tider deltagarna vill ha och 

att hitta ledare för demon.. Styrelsen diskuterade hur ledarfrågan kan lösas och måste fortsätta 

detta arbete till kommande säsong.  

 

Ungdomsverksamheten  

Föreningen har satt upp affischer på kommunens skolor med inbjudan att prova på curling på 

vår torsdagstid. Detta har resulterat i att ungdomar deltagit på en rad torsdagar. Vid enstaka 

tillfällen har vi dock haft svårt att ta hand om ungdomarna på bästa sätt eftersom vi inte vetat i 

förväg om det kommer några ungdomar, och hur många. Detta måste vi ta hänsyn till vid 

planeringen av kommande säsong.  

 

Inköp  

Föreningens material har kompletterats genom inköp av sulor och kvastar.  

 

Tävlingsverksamheten 

Söndagsligan slutfördes enligt planeringen den 6 februari, detta utan en enda hängmatch. 

Slutomgången bjöd på stor dramatik då tre lag kunde vinna Söndagsligan inför sista 

omgången och ligan avgjordes med säsongens sista sten.  

 

Två av tre omgångar i gruppspelet i lag-KM har genomförts, helt enligt planeringen.  

 

Hemsidan och information till medlemmarna  

Det finns en del inaktuella uppgifter på hemsidan. Det behöver ses över.  

 

Vi jobbar med information till medlemmarna genom mailen under Lisa’s frånvaro från 

styrelsearbetet.  

 

Ledargrupp för torsdagar och söndagar  

Styrelsen har inte lyckats slutföra arbetet med att formera en ledargrupp för torsdagar och 

söndagar resten av säsongen. Just nu används istiderna för lag-KM. Tävlingsledningen har 

sett till att det finns ansvariga för material, pebbling m.m. vid de olika speltillfällena i KM. 

Efter KM återstår det fem istider innan säsongen avslutas i Arenan. Ansvar för dessa fem 

istider fördelades under styrelsemötet.  

 

Kommunkontakter och Arena Vänersborg  

Till kommande säsong ska föreningen informera kommunen om vilken tävlingsverksamhet 

föreningen bedriver i Arenan, och vilka istider detta sker. Det har betydelse för prioriteringar 

när vår verksamhet krockar med andra aktiviteter som behöver istider.  

 

§7  Säsongsplanering  

Bohusländska curlingföreningen ska genomföra en jubileumsaktivtet i Munkedal den 5 mars 

2022. Det blir matcher på dagen dit vår förening fått inbjudan att delta med två lag. På kvällen 

blir det någon form av samkväm. Mikael inhämtar mer information om arrangemanget innan 

vi bestämmer hur vår förening ska representeras.  



  

Vänersborgs curlingklubb kommer att ha två deltagande lag på DM för damer i Göteborg den 

6 mars 2022. Föreningen står för anmälningsavgifterna.  

  

Styrelsen ska sondera möjligheten att som säsongsavslutning anordna en gemensam aktivitet i 

curlinghallen i Göteborg i slutet av mars. Mikael kontaktar Göteborgs curlingklubb om detta.  

 

§8 Ungdomssatsning  

Se §6 ovan.  

  

§9   Seniorsatsningar  

Vänersborgs kommun driver en verksamhet kallad Senior School Vänersborg. Den syftar till 

att pensionärer ska få pröva olika idrotter. Som ett led i detta har curlingklubben haft två 

grupper som prövat curling, den 10 och 17 januari. Det var 14 deltagare vid varje tillfälle. 

Pröva-på-tillfällena genomfördes på ett bra sätt och någon av deltagarna har fortsatt spela 

curling på torsdagarna.  

  

§10   Information   

Jessica har deltagit på ett möte med Vänersborgs kommun om bl.a. Magnus Nordins roll som 

chef för Arena Fritid. Eftersom Jessica hade förhinder att delta på styrelsemötet sker 

rapporteringen från mötet med kommunen på ett kommande styrelsemöte.  

  

§11   Övriga frågor  

Föreningsstöd från RF.  

Jan kontaktar Lisa för rapportering.  

  

Redovisning till SISU  

Aktivitetstimmar ska redovisas till SISU för att erhålla stöd. Styrelsen har sammanställt och 

rapporterat timmarna. Till kommande säsong behöver vi dokumentera och rapportera 

timmarna löpande. Mallar för rapportering tas fram före säsongsstart. SISU har erbjudit sig att 

komma och förevisa hur de ska gå till.  

  

Nominering av viktiga idrottsledare i kommunen  

Styrelsen beslutade att avstå från att nominera någon.  

  

Valberedning  

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bemanna valberedningen inför årsmötet. Några namn 

diskuterades. Mikael kontaktar ett par av dessa personer.  

  

Erbjudande från Flygger  

Föreningen har fått ett erbjudande om rabatter vid inköp, under vissa villkor. Beslutades att 

inte anta erbjudandet.  

  

Förslag på ny modell för medlemsavgifter till Svenska Curlingförbundet  

Svenska curlingförbundet har tagit fram ett förslag till nya medlemsavgifter som föreningarna 

ska betala för sina medlemmar till förbundet. Förslaget innebär något lägre avgifter till 

förbundet. Å andra sidan innebär förslaget att föreningarna ska betala liscensavgifter för 

medlemmar som spelar seriespel, DM etc. Föreningen har fått förslaget på remiss. Styrelsen 

beslutade att ställa sig positiva till förslaget även om det kommer att innebära något mer 

administration.   



  

Styrelsen diskuterade storleken på spelavgifterna vi har. Dessa täcker inte föreningens 

kostnader för istider. Detta är också en fråga för årsmötet.  

  

Sportlovsaktivitet  

Diskuterades om föreningen ska ordna någon aktivitet för skolungdomar under sportlovet. 

Beslutades att inte genomföra det. Sportlovet ligger lite fel i tiden för att utgöra en bra 

rekryteringsgrund eftersom lovet ligger nära säsongsavslutningen. Styrelsen tycker att 

höstlovet är ett bättre tillfälle för aktiviteter och rekrytering av skolungdomar. Vi får 

återkomma till den frågan nästa säsong.  

 

§12   Nästa möte  

Nästa möte blir tisdagen den 8 mars 2022 kl. 18.30 i SISU:s lokaler i Vänersborg.  

  

§13   Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   

 

 

Lars Carlsson   


