
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Curlingklubben 

Vänersborg 

 

 
Datum/tid: Tisdagen den 6 september 2022, kl.18.00 

 

Plats: SISU:s lokaler i Vänersborg  

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

§2 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte fastställdes. 

 

§3 Föregående protokoll  

Protokollet från styrelsemötet den 22 augusti 2022 lades till handlingarna. 

 

§4 Rapporter från ansvarsområden 

Inköp 

Beställningar kommer fortsättningsvis att ske av varje enskild spelare till leverantör. Det 

kommer mer information om detta och ev. frågor kan ställas till styrelsen, i första hand 

Fredrik Ottosson. 

 

§5 Säsongsplanering 

Istider 

Föreningens istider kommande säsong enligt besked från kommunen: 

Måndagar 10.00 - 12.00, start 26 september 

Torsdagar 18.30 - 20.30, start 29 september 

Söndagar 18.30 - 21.00, start 2 oktober 

Istiden på söndagar är kl. 17.00 - 19.30 vid de tre första speltillfällena, dvs 2/10, 9/10 och 

16/10. 

 

Mikael kollar hur ytterdörren till Arenan kommer att vara öppen kommande säsong och hur 

taggar till ytterdörren kan uppdateras. Om ytterdörren kommer att vara fortsatt låst vid våra 

speltillfällen får vi ta fram en lösning hur vi ordnar tillgängligheten till Arenan för våra 

spelare.  

 



Nybörjarkurs, Blå kortet 

Svenska Curlingförbundet har ett koncept för nybörjarkurser, det s.k. Blå kortet. Konceptet 

innebär att nybörjare bjuds in till fyra kurstillfällen där man stegvis sätter sig in i spelet och 

lär sig detta. Alla kursstegen sker på is. Efter kursen är förhoppningen att deltagarna fortsätter 

att spela curling och känner sig mer rustade för det jämfört med att ha deltagit på prova-på-

curling vid ett tillfälle. 

 

Styrelsen beslutade att genomföra en sådan kurs 29/9, 2/10, 6/10 och 9/10. Inbjudan sker 

genom hemsidan, Facebook och en annons i TTELA. Föreningen tar ut en avgift för kursen 

som avräknas från första årets spel- och medlemsavgift om deltagaren fortsätter spela curling 

efter kursen. Jessica tar emot anmälningar. Lars pratar med medlemmar för att få ihop en 

mindre grupp som leder kursen vid de fyra tillfällena.  

 

SISU informeras om kursen för att se om det går att få något bidrag eller annat stöd till 

kursen. 

 

Styrelsen ska ta fram  

• Ett dokument för att dokumentera namn, telefonnummer m.m. till nya spelare och 

• Ett dokument för att föra närvarolistor på torsdagar. 

Dessutom ska styrelsen försöka ta fram ett informationsblad om föreningen som kan lämnas 

till nya spelare och vid democurling. 

 

Söndagsligan 

Beslutades att Söndagsligan startar den 16 oktober 2022. Ett antal träningstillfällen finns att 

tillgå innan. Se ”istider” ovan. Inbjudan sker genom mail och på hemsidan i slutet av vecka 

37. Anmälan ska ske senast 14 dagar innan ligan startar. Lagkaptenerna kommer att kallas till 

ett möte innan Söndagsligan startar. Det blir preliminärt torsdagen den 6 oktober, innan vår 

träningstid. Bohusländska curlingklubben kommer att bjudas in att delta med ett lag i 

Söndagsligan. Ansvariga för Söndagsligan blir Fredrik Ottosson och Lars Carlsson. 

 

Torsdagar 

Torsdagarna är tänkta att användas som träningstid. Det kommer också att bli hängmatcher i 

Söndagsligan, KM figur och eventuellt matcher i lag-KM på torsdagar. Dessutom ska vi 

försöka koncentrera democurlingen till torsdagar eftersom vi tror att det blir lättare att 

administrera democurlingen och skaffa ledare på det sättet. Inbjudan/information om detta, 

bl.a. om föreningens kontaktperson, ska läggas ut på föreningens hemsida.  

 

En grupp bildas som håller i aktiviteterna på torsdagar. Lars kontaktar medlemmar i detta 

syfte och fördelar torsdagarna inom gruppen. Två eller maximalt tre personer behöver ingå i 

den planerade ledningen varje torsdag. Alla är givetvis välkomna att delta samtliga torsdagar. 

 

Vi kommer inte att ha affischer uppsatta på skolorna kommande säsong där det erbjuds prova-

på-spel vilken torsdag som helst under hela säsongen.  

 

Deltagarlista behöver föras samtliga torsdagar som underlag för rapporteringen till SISU. 

 

Veterancurling 

Veterancurlingen har istid på måndagar. Det första speltillfället är den 26 september. Gruppen 

behöver ha en kontaktperson gentemot styrelsen, på samma sätt som förra säsongen. 

 



  

 

Klubbmästerskap 

Styrelsen uttryckte en ambition att efter nyår genomföra klubbmästerskap för såväl lag som i 

figurspel. 

 

§6 Information  

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. 

 

§7 Övriga frågor 

Deltagarlista behöver föras samtliga torsdagar som underlag för rapporteringen till SISU. En 

representant för SISU bjuds in till ett styrelsemöte för att presentera hur rapporteringen ska gå 

till. 

 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 18.30, i SISU:s lokaler i Vänersborg. 

 

§9 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

Lars Carlsson   


