Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Protokoll från ERK Styrelsemöte 4/4/2022
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Styrelsemöte-ERK_20220404.pdf
Storlek: 205573 byte
Hashvärde SHA256:
89b9cec7f9c57d3da7f4ad76d4a4151c1e4ffd87201e6c65524220f5b253b7be
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

 GCT, APS, LBK — Powered by TellusTalk

Signerat av 3:
Gösta Christer Toresäter
Signerat med BankID 2022-04-07 14:37 Ref: 3ab2d8e7-285b-4dd1-95be-fd20df5e9382

Arne Peder Sandbring
Signerat med BankID 2022-04-05 18:44 Ref: 609fcc71-6b01-4f0e-ac53-fde5b84caade

Linda Birgitta Kvarnström
Signerat med BankID 2022-04-05 10:46 Ref: 6fab9aa2-4381-4811-9bdc-ebf0d378da03

Styrelsemöte ERK
Datum: 2022-04-04; 19-21
Plats: Rugbylokalen
Närvarande: Robin Fransson, Christer Toresäter, Linda Kvarnström, Patrik Holm Thisner,
Peder Sandbring, Teresia Magnét, Lene Juhlin-Larsdotter & Kari Tapper
Ursäktade: Tess Proos, Sara Karlsson, Håkan Bergström, Palle Weibing
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§1 Mötets öppnande
19.00 mötet öppnat av Patrik
§2 Justerare
Peder Sandbring och Christer Toresäter
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§4 Föregående protokoll
Från styrelsemöte 7 mars. En rambudget har satts för 2022. Stabil ekonomi i föreningen.
Skuld betalas av till erk ungdom 5000/månad. Herrlag – övergångar
Byggnation av kiosk och speakerbås. Inga beslut tagna.
Ledarmot för NRF (norra rugbyförbundet) behövs från klubben vilket lämnats som ett beslut
att ta för nya styrelsen om vem som ska vara med.
§5 Rapporter
a) Ekonomi
As is, återkommer nästa möte Teresia och Kari ska gå till banken för att få kontroll på
kontona.
b) Herrlag
De har bokat biljetter för att spela 7manna i Litauen 14 maj. Arrangörerna står för
boende, mat osv och ERK betalar resan dit och hem. 15 st åker från ERK (12 spelare +
3). Paket för supportrar att följa med kikas på.
Tillgång till gräsplan fås 1 maj. Man letar alternativ för träningsmatcher, bland andra
kikar man på möjligheter i Litauen och Skåne, men det är svårt att hitta både tid och
motstånd. Landslaget tar upp många lediga helger och det är flera helgdagar innan
säsongen börjar.
Avslag på dispensansökan för att ta in Holländare i klubben denna säsong. Man ska
inte överklaga beslutet hos TK.

Laget tränar på två dagar per vecka. Snitt på 16-17 spelare / träning. De som
reser långt kommer ännu inte. Ca 28/29 spelare (+7) räknar men med att ha inför
säsongen.
Props är ett problem/bristområde i truppen. Behöver plocka in props utifrån för de
finns inte att tillgå. Potentiellt kan man få dispens för några unga ERKspelare för att
kunna spela förstaled, dock brukar detta vara svårt. Robin ser egentligen inte det som
en lösning.
Flera av ERKs spelare representerar just nu klubben i landslaget både i 15- och 7manna.
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Säsongens första match är mot Exiles den 21/5.
Försöker flytta den matchen för att ge 7mannalandslaget mer utrymme att spela
innan sina stora turneringar. Hur matcher flyttas löser föreningarna mellan sig, enligt
förbundet. ERK och Exiles behöver hitta ledig helg/datum som man kan komma
överens om.
Kari frågar vem det är som pratar med föreningarna från ERKs sida. Tidigare har
Robin, Andrew Daish och Helena Proos pratat för ERK och löst situationer som
uppstått gällande laget. Helena har tidigare skött administrationen och varit en röst
för Robin och Andrew.
Framöver bör dessa beslut gå via styrelsen och styrelsen borde kanske besluta om en
person som sköter kontakten med andra föreningar, TK och förbund. Överklagningar,
ansökningar osv bör gå via styrelsen och dess kontaktperson, en eventuell
”sportchef”.
En strategi bör arbetas fram, som avser hur styrelsen ska kommunicera samt hur
kommunikationsvägarna ska se ut mellan lag, styrelse och förbund osv

Medlemsavgifter: Robin ska ge Teresia tillgång till listan över spelare för att följa upp
vilka som har och inte har betalt spelaravgifterna. Styrelsen är överens om att spelare
som från början bara vill träna kan betala 600 kr (B-lagsavgiften) och fyll på resten
om man senare beslutar att spela matcher och fullt ut under säsongen.
Efter summeringen från förra året kvarstår 2 frågor från herrlaget:
1) Vad är styrelsens mål för herrlaget 2022?
Mål finns i verksamhetsplanen. Kari vill få inblick i laget och höra lagets kort och
långsiktiga mål för att kunna följa upp hur styrelsen hjälpa laget att nå sina mål.
Robin noterar att Andrew Daish har en långsiktig plan i tränarrollen men det finns
inga kontrakt med tränarna. Frågan om kontrakt och plan har egentligen aldrig
ställts. Vilka förväntningar, behov och mål för tränare finns egentligen från styrelsens
sida? Hur många år kan kontrakt skrivas på och vilka mål aspirerar man att möta som
klubb/tränare/lag? Vad är det värt ersättningsmässigt? Arbetspaketet/tränaravtal
behöver ses över.
Målsättning 2022 från lagets sida är att bli topp 2.
För att uppnå målet bör man utnyttja de tre helgerna på gräs från 1 maj till 21 med
att spela träningsmatcher. Det är svårt att organisera dessa träningsmatcher pga
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många lag antingen redan är bokade eller att de inte vill spela mot ERK. Christer
föreslår Gävle/Katrineholm/Västerås kanske kan köra träningsmatch? Robin tar
förslaget vidare.
Genom att World Rugby inte tillåter kontaktspel på konstgräs, försvårar det
försäsongen och träningsmatchsituationen ytterligare.
I Tumba finns eventuellt godkänd konstgräshall man kan använda, dock inte fullstor.
Alternativa gräsplaner i Enköping som man kan använda innan grässäsongen
diskuteras. Lötgården, gräsplan. S1 har en plan. Kan man använda den? Det kollas
upp genom Patriks kontakter.

2) Hur kan förhållandet mellan styrelse och spelartrupp förbättras?
De senaste två åren har kontakten varit Helena och Mithra annars har det varit lång
väg mellan styrelse och spelare. Hur kan man komma varandra närmare? Inför
spelarmöten har man bjudit in styrelsen, men ingen har varit med. I samband med
match kan Styrelsen vara med innan match och peppa lag, delta på sponsorluncher,
komma ner på träningen och vara mer synliga så spelarna känner igen vilka som är
med i styrelsen.
7 maj – 10manna. Svedell kollar b-lagsspelare och nya och gamla spelare kan hänga
med för att friska upp sina rugbyskills.
Flera juniorer tränar med seniorerna. Förhoppningen att de är med och tränar så
mycket dem kan, tekniskt och taktiskt, för att göra övergången från junior till senior
enklare. Fler juniorer välkomnas att komma och träna mer herrlaget!
Kari och Peder ska hålla separat möte under närmsta tiden med herrlagets
representanter för att utveckla relationen och arbetet med laget.
c) Damlag
Det finns planer att ansöka om att hålla en 7mannaturnering för damerna i Enköping.
Kari ringer förbundet och påbörjar processen.

d) arena, lokaler
Torbjörn har möte med Klas nästa vecka för att påbörja byggnation av Speakertorn
och läktare. 20miljoner finns avsatt för bygget hos kommunen och inget hamnar på
klubbens räkning.
Städning: Städning ska göras dagligen enligt avtalet med kommunen. Klubben blev
tillsagd i förra veckan om omklädningsrum på baksidan som behövde städas. Robin
var där och städade, vilket då inte gjorts på länge.
Nytt system ska skapas som ser till att städning alltid blir gjord. Herr och dam städar
motsatta omklädningsrum i samband med egen träning.
ERK får enligt avtalet 79831 kr från kommunen för att man städar och håller ordning
+ tillgång till de egna omklädningsrummen utan avgift. ERK tillhandahålla allt
förbrukningsmaterial, som soppåsar och sopborstar, förutom toapapper eller

pappershanddukar. Papper har tidigare hämtats av Bengan på idrottshuset.
Styrelsen beslutar att
– lappar sätts upp i herr och dam omklädningsrum för att påminna om att städa det
motsatta omklädningsrummet. (Sekreterare skapar lappar som sedan skrivs ut
och lamineras på klubben)
– något slags schema för turtagning om att städa omklädningsrummen på helger
ska skapas.
– någon ska gå till sponsorerna för att köpa / få sponsrat städmaterialet.
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Styrelsen behöver lösa tillgång till en ”städnyckel”.

§6 Övriga anmälda frågor
a) Ärenden IO (idrottssombudsmannen)
7 st ärenden till IO angående ERKs ledning och en toxic miljö/kultur i klubben.
Styrelsens medlemmar är inte medvetna om sådan aktivitet och det är inget som
tidgare kommit fram eller synts i den dagliga aktiviteten inom klubben.
Det har så klart hänt incidenter eller osämja på träning säger Robin. Men det är
snabbt löst och fortsätter inte utanför planen.
ERK Ungdom har påbörjat ett svar där de intensifierat och påvisar arbetet kring
Ungdomar och klubbens värdegrund. En Code of Conduct har skapats som ett
levande dokument som kan utvecklas med klubben. Belastningsregister och utdrag
begärs från tränare var annat år. Det kommer även hållas föreläsningar om Kost och
droganvändning.
Föreningen kommer fortsatt jobba vidare med sin värdegrund och policy. Ett fortsatt
positivt arbete och öppenhet förespråkas.
13 april Korsängskolans aula anordnar Enköpings Handboll en gratis att delta i
föreläsning för alla som möter barn och ungdomar i föreningslivet. Föranmälan krävs
till styrelse@enkopinghandboll.se, 18.30 – 20.00 och om en ledare från varje lag
deltog vore det bra.
Styrelsen beslutar att skapa ett gemensamt brev från ERK Ungdom och Senior sektion
för att svara på ärendena hos IO.

b) Styrelsens ansvarsområden
I dokument konstituerande styrelsemötets agenda så fanns ansvarsområden som
inte var beslutade av denna nya styrelse.
Vad är det vi gör? Vem är ansvarig för vad?
Teresia föreslår ett skapat exceldokument där man kan skriva upp ansvarsområden
och arbetsbeskrivningar för att fördela ansvar och uppgifter.
Styrelsen kommer få sätta sig ner i olika arbetsgrupper och utarbeta vad som ingår i

vilken roll.
Möte kommer ske mellan Krister, Kari, och Teresia och eventuellt Patrik för att ge full
insikt i och ansvarfördelning i verksamheten. En konsult, Christers kontakt, kommer
sitta med och leda mötet. Därefter bör styrelsens ansvarsområden vara förtydligade.
Mailansvar: Teresia har ensam tillgång nu.
Styrelsen beslutar att även Tess, Robin och Kari ska ha tillgång till kanslimailen.
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c) Vem har nycklar och kodkort till byggnader?
Andrew, Robin har kort till hela lokalen.
Hannes har till omklädningsrum*
Kortutlämning har tidigare varit restriktiv. Nyckelkorten uppdateras 1 januari varje år
vilket Ann gjort.
Teresia (Anns kort), Patrik och Christer har kodkort i styrelsen.
Mail kommer till Kari under veckan för att få veta vilka som har kort och tillgång till
byggnaden. Därefter kan man besluta om tillgång till eller fråntagande av kort.
Herr har just nu tre nycklar enligt Robin.
Dam något liknande.
Beslut tas att jobba vidare på nyckelfrågan när styrelsen fått tillgång till listan.

d) Alkoholtillstånd för Lördagar till klubben 12-21. F-skattsedel krävs?
Kari får tillstånd av styrelsen för att kolla upp om klubben kan få tillstånd. Ska till att
börja med kolla med Sara.
e) Fskattsedel. Föreningen har ingen sedan ca 7 år tillbaka. Teresia vill undersöka om
klubben kan få tillbaka F-Skatt.

§7 Nästa möte
9 Maj. 18.00 - 20.00.
§8 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Patrik kl 20.52.

_______________________________
Sekr Linda Kvarnström

Justerare:
_______________________

___________________________

Peder Sandbring

Christer Toresäter

