
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben Vänersborg 

 

 
Datum/tid: tisdag den 24 maj 2022, kl.18,30 

 

Plats: SISU:s lokalen i Vänersborg  

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll  

Lades till handlingarna. 

  

§4 Ekonomi 

Bokslutet för räkenskapsåret 2021/22 är upprättat. Föreningen har fått tre coronarelaterade 

stöd under räkenskapsåret. Kostnaderna för ishyra är ca 34 tkr under året. Spelavgifterna 

uppgår till 21 tkr. Medlemsavgifterna uppgår till 20 tkr. Inkomsterna från democurling 

uppgår till 17 tkr. Avgifterna till förbundet uppgår till 22 tkr. Den bokförda vinsten är ca 

52 tkr.  

 

Föreningens likvida medel uppgår i dagsläget till ca 652 tkr. 

 

Föreningen har i nuläget 76 medlemmar. 

 

§5 Covid-19 pandemin 

Inget att rapportera. 

    

§6 Rapporter ifrån Ansvarsområden  

En stadsmatch med föreningarna i Vänersborg och Göteborg har genomförts i Göteborg den 

10 april 2022. Två lag deltog från vardera föreningen. Anslag om detta finns på föreningens 

hemsida. 

Inga övriga verksamhetsfrågor togs upp eftersom säsongens spel avslutats. 

§7 Säsongsplanering 

Kommenterades att stadsmatchen med Vänersborgs och Göteborgs curlingföreningar skulle 

kunna spelas i Vänersborg nästa säsong. 



Årsmötet hålls den 25 augusti 2022 kl. 18.30 i Idrottshuset. 

 

§8 Information  

Ett stort antal föreningar hade ett möte med kommunens representant Magnus Nordin den 5 

maj. Mikael deltog för curlingföreningen. Syftet med mötet var att etablera samverkan 

mellan föreningarna och att förbättra förutsättningarna för kommunens idrottsföreningar 

genom dialog med kommunen.  

 

Istider inför kommande säsong: 

Föreningen har fått de istider måndagar, torsdagar och söndagar som vi önskat. Istiden på 

söndagar blir en halvtimma längre kommande säsong. Verksamheten startar vecka 39. 

 

Den 26 april genomfördes en instruktörskurs i föreningen med ett tiotal deltagare. Kursen 

byggde på ett material från curlingförbundet och leddes av en representant från SISU. 

Under kursen diskuterades frågor av följande slag: 

- Föreningens grunder, ambitioner med rekrytering etc., 

- Föreningens behov för att ha ett bra rekryteringsarbete och democurlingar, 

- Stöd för instruktörer, 

- Deltagarnas upplevelse vid democurling, prova på etc., 

- Hur ska instruktörerna jobba, 

- Information inför prova-på, democurling etc., 

- Behovet av ett informationsblad till spelare vid deras första kontakt med föreningen, 

- Ska föreningen ta fram någon form av profilkläder, 

- Ska föreningen ha en utbildningsansvarig och 

- Svenska curlingförbundets koncept för nybörjarkurs. 

 

Diskussionerna på kursen dokumenterades och får bli en del i säsongsplaneringen för nästa 

säsong. 

 

§9 Övriga frågor 

 

Förslag på medlemsavgifter och spelavgifter kommande verksamhetsår ska tas fram på ett 

styrelsemöte inför årsmötet. 

 

Nybörjare som börjar spela ska läggas in som medlemmar hos curlingförbundet för att 

försäkringarna ska gälla. Däremot är inte democurlare försäkrade genom curlingförbundet. 

 

Föreningen har uppfyllt de villkor som ställts för erhållna återstartsstöd. 

 

Styrelsen gick igenom vilken period var och en i styrelsen är vald för. Konstaterades att 

mandatperiodernas utgång bör fördelas jämt över åren. 

 

Styrelsen har i uppdrag av förra årsmötet att ta fram en valberedning. Diskuterades tänkbara 

namn för uppdraget, och vem som ska tillfråga respektive person som diskuterades.  

 

Handlingar inför årsmötet: 

- Jan har upprättat årsredovisning. 

- Mikael upprättar utkast till verksamhetsberättelse och skickar ut till styrelsen för 

synpunter. 



- Revisorerna får materialet för revision när alla i styrelsen skrivit på 

årsredovisningen  

På instruktörskursen diskuterades om föreningen ska göra någon satsning på rekrytering 

etc. gemensamt med SISU. Styrelsen beslutade att detta får diskuteras i den nya styrelsen, 

efter årsmötet. 

 

Curlingförbundet håller en digital information den 31 maj 2022 om nytt digitalt verktyg för 

att rapportera medlemmar till curlingförbundet. Föreningen har för avsikt att delta med en 

representant. 

 

Ett möte ska bokas med en SISU-representant för genomgång av hur aktivitetstimmar ska 

redovisas som grund för aktivitetsbidrag. 

 

§10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 23 augusti kl. 18.30 i SISU:s lokaler i Vänersborg. 

 

§11 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

Lars Carlsson   


