
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben 

Vänersborg 

 

 
Tid:  Tisdagen den 8 mars 2022, kl. 18.30 

 

Plats:  SISU:s lokaler i Vänersborg 

 

Närvarande:Mikael Björsell, ordförande 

Fredrik Ottosson 

Lisa Tholén 

Lars-Erik Persson 

 Lars Carlsson, sekreterare 

 

 

§1   Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet.  

  

§2   Dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

  

§3   Föregående protokoll  

Protokollet från styrelsens möte den 15 februari 2022 lades till handlingarna. 

 

§4   Ekonomi 

Resultatet hittills detta verksamhetsår är en vinst på ca 46 700 kr. Då är dock inte avgifterna 

till curlingförbundet betalda. Förklaringen till vinsten är intäkter från democurling och bidrag 

som föreningen erhållit. Föreningens likvida medel uppgår i nuläget till 623 tkr.  

 

§5   Covid-19 pandemin 

Restriktionerna är släppta. Handsprit m.m. tillhandahålls vid föreningens speltillfällen.  

    

§6   Rapporter ansvarsområden  

Democurling 

22 democurlingar har genomförts under säsongen med sammanlagt ca 140 deltagare. Bland de 

framgångsrika arrangemang som genomförts kan nämnas de elevgrupper från Fridaskolan 

som spelade curling vecka 9. Många ville vara med och deltagarna var entusiastiska. 

Genomförandet fick mycket beröm. 



Inköp.  

En skrapa ska inköpas för isvården. 

Tävlingar 

KM är slutfört. Alla matcher genomfördes enligt planeringen. Olsvall vann tävlingen och 

försvarade därmed sin titel från förra KM. Åtta lag deltog i tävlingen vilket är mycket 

glädjande. 

Hemsidan och information till medlemmarna 

Vi ska försöka få in reportage på hemsidan om lag-KM, jubileumstävlingen i Munkedal och 

seriespelet i Göteborg. Information ska också ut på hemsidan om att det inte blir något spel i 

Arenan den 13 mars. 

Ledargrupp för torsdagar och söndagar 

Säsongens sista istid i Arenan, den 13 mars, avbokar vi. Detta av flera skäl, dels p.g.a. 

osäkerhet om det finns is i Arenan (säsongens sista bandymatch är den 12 mars), dels p.g.a. 

vikande intresse för spel på söndagar efter att KM avslutats och dels p.g.a. att istiden krockar 

med seriespel i Göteborg för en del medlemmar. 

§7   Säsongsplanering 

Curlingklubben i Göteborg har bjudit in vår förening till en stadskamp mellan våra föreningar 

den 10 april i Göteborg. Inbjudan mailas till våra medlemmar och läggs ut på hemsidan.  

§8   Ungdomssatsninger 

Diskuterades ungdomsaktiviteter nästa säsong. En tanke är att anordna prova-på-spel på 

höstlovet 2022. 

§9   Seniorsatsninger 

Styrelsen planerar att bjuda in till curlingspel i Senior School Vänersborg även nästa säsong. 

§10  Information  

Jubileumstävling 5 mars 2022 

Bohusländska har genomfört ett jubileumsarrangemang i samband med att föreningen fyllde 

170 år. Vår förening fick inbjudan för två lag. Föreningen deltog med ett lag från styrelsen 

och ett lag med trotjänare. Arrangemanget genomfördes i Munkedals ishall. Dessutom deltog 

representanter för de båda föreningarna på en gemensam middag på kvällen. Då diskuterades 

möjligt utbyte mellan föreningarna nästa säsong. Bohusländska kommer att erbjudas en plats i 

Söndagsligan nästa säsong. 

Dam-DM 6 mars 2022 

Två Vänersborgslag och två Göteborgslag deltog i DM i Göteborg. Ett av Vänersborgslagen 

kom på andra plats i turneringen. 

§11  Övriga frågor 

Redovisning av aktivitetstimmar till SISU  

Nästa säsong behöver vi dokumentera timmarna som ska rapporteras till SISU löpande under 

säsongen. Detta ska planeras innan nästa säsong startar.   

 



Registrering av medlemmar hos Svenska Curlingförbundet 

Nya spelare ska anmälas som medlemmar till curlingförbundet när de startar spel i föreningen 

så de är försäkrade. 

Återstartsstöd och dess förbehåll  

Föreningen har beviljats ett återstartsbidrag på 25 000 kr. Bidraget är förenat med dessa 

förbehåll.  

• Deltagande i en onlineutbildning för klubbinstruktörer 

• Styrelsen planerar för genomförande gemensamt.  

• Utvärdering av höstens återstartsstöd 

• Styrelsen upprättar utvärderingen. 

• Samtliga Prova-på-spelare som fortsätter spela ska anmälas som medlemmar till 

curlingförbundet.  

• Tillämpas fortsättningsvis. 

Valberedning 

Vi har ingen valberedning inför årsmötet eftersom någon sådan inte valdes på förra årsmötet. 

Styrelsen har ett uppdrag från årsmötet att utse valberedning. Några namn diskuterades.  

Istider säsongen 2022/2023 

Våra önskemål av tider skall skickas in till Arena fritid för kommande säsong. Styrelsen 

beslutade att lämna följande önskemål: 

• Måndagar, torsdagar och söndagar, samma tider som innevarande säsong, med en 

ändring: Söndagstiden behöver vara 15 eller 30 minuter längre eftersom vi kommit i 

tidsnöd vid flera omgångar av Söndagsligan. Dessutom ska vi ansöka om en lördagstid 

per månad i oktober, november och december. Detta för att kunna genomföra speciella 

arrangemang. 

Årsmötet 

Styrelsen beslutade att årsmötet genomförs torsdagen den 18 augusti 2022 i ett mötesrum på 

Idrottscentrum i Vänersborg. 

§12   Nästa möte  

Nästa möte blir tisdagen den 10 maj 2022 kl. 18.30 i SISU:s lokaler i Vänersborg.  

  

§13   Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   

 

 

Lars Carlsson   


