
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben 

Vänersborg 

 

 
Datum/tid: Måndag den 22 aug 2022, kl.18,30 

 

Plats: SISU lokalen i Vänersborg  

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll  

Protokollet från styrelsemötet den 24 maj 2022 lades till handlingarna. 

 

Ett digitalt möte anordnades av Svenska Curlingförbundet den 31 maj 2022 om digitalt 

verktyg för rapportering av medlemmar. Vår förening kunde inte delta. Förbundet kommer att 

kalla till en ny information. 

 

Ett möte ska bokas med SISU om hur rapportering ska ske för aktivitetsbidrag. Detta tas upp i 

styrelsen efter årsmötet. 

 

§4 Rapporter ifrån Ansvarsområden  

Förbunds-, Kommun- och Arenakontakter  

Föreningens istider kommande säsong enligt besked från kommunen: 

Måndagar 10.00 - 12.00 

Torsdagar 18.30 - 20.30 

Söndagar 18.30 - 21.00 

 

§5 Säsongsplanering 

Styrelsen kommer att ha ett möte för att planera den kommande säsongen snarast möjligt efter 

årsmötet. 

 

Diskuterades ett antal idéer om hur tävlingar och övrig verksamhet kan organiseras, 

democurling genomföras m.m. 



 

  

 

§6 Ungdomssatsning 

Diskuterades möjligheten att etablera samarbete med gymnastiklärarna på gymnasieskolan 

och höra om de vill genomföra lektioner med curling som innehåll. 
 

§7 Seniorsatsningar 

Kommunens satsning Senior school lär återkomma den kommande säsongen. Styrelsen 

bevakar detta. 
 

§8 Information  

Istider inför kommande säsong, se §6. 

 

§9 Övriga frågor 

 

Planering inför årsmötet 

Genomgång av årsmöteshandlingar och diverse praktiska frågor inför årsmötet. 

 

Peter Almqvist och Staffan Zackrisson har åtagit sig uppdraget att utgöra valberedning inför 

årsmötet den 25 augusti 2022. 

 

Styrelsen beslutade föreslå årsmötet nedanstående storlek på medlems- och spelavgifter för 

den kommande säsongen. Förslaget innebär att avgifterna blir oförändrade jämfört med 

föregående år. 

 

Juniorer    350 kr 

Seniorer    700 kr 

Pensionärer som enbart spelar på måndagar 400 kr 

Nybörjare    300 kr 

 

Av ovannämnda belopp utgör enligt förslaget 300 kr medlemsavgift och resterande del av 

beloppen spelavgift. 

 

Hantering av föreningens bokföring och kassaförvaltning 

Jan Lundborg kommer att sköta föreningens bokföring och utställande av fakturor under det 

kommande verksamhetsåret. 

 

Föreningens hemsida 

Lisa kommer att sköta föreningens hemsida tills vidare. 

 

§10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet den 25 augusti 2022, direkt efter 

årsmötet. 

 

§11 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 



Vid protokollet   

 

 

Lars Carlsson   


