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Protokoll - Styrelsemöte ERK 
Datum: 2022-10-03; 18-20 
Plats: Rugbylokalen 
 
Närvarande:  Tess Proos, Sara Karlsson, Kari Tapper, Peder Sandbring, Christer Toresäter, 
Linda Kvarnström, Patrik Holm Thisner (via länk) 
 
Ursäktade: Lene, Robin, Teresia Magnet, Robin Fransson, Birk Westerlund, Håkan 
Bergström, Lene Juhlin, Palle Weibing  
 
 
Dagordning; 
 
§1 Mötets öppnande 
Kari öppnar mötet 
 
§2 Justerare 
Sara Karlsson, Patrik Thisner  
 
§3 Fastställande av dagordning  
Dagordning fastställs. 
 
§4 Föregående protokoll  
Enköpingskort, presentkort är klara och utdelade till tränare och städare. 
Byte av förråd kommer framöver 
Staket/Tujor/Altantak – Förhandlingar pågår 
  
 
§5 Rapporter 
 

a) Ekonomi 
Teresia ej närvarande. 
Kari Tapper har tillgång till de ekonomiska rapporterna som admin.  
 
Företagskonto 339 859,17 
Swish konto     226 702,78  
 
Klubben har köpt in en router till ”filmbåset” så man kan filma. Även matchvärdar 
kan koppla upp sig. 
 
Styrelsen beslutar att de 30,000 kr från Sparbanken går till en utbildningsfond för 
tränare. Kari ska se över vilka olika utbildningar som finns att tillgå för nya tränare. 
Exempel på utbildningar som kan vara alternativ är SISU – ledarskapsutbildning, 
Rugbytränarutbildningar via Svenska RF, NPF utbildningar.   
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Föreningsbidrag 2023 från Enköpings Kommun: Startstöd, grundstöd, 
verksamhetsstöd. Bilagan lämnas till Hästen och Gun för att skriva ansökningar.   

 
b) Herrlag 

Robin ej närvarande. 
Trojan vill dra sig ur Superallsvenskan. Det kommer påverka Herrarnas säsongsslut. 

 
c) Damlag 

Damlaget har inte budgeterat för slutspel.  
Klubben står för kostnader i slutspelet. 
 
Slutspelet har inletts med en vinst 75-5 i kvartfinalen mot Hammarby.  
Damerna ska spela semifinal mot Göteborg nästa helg. Matchstart kl 12. 
Eventuell final mot Skåne Ladies helgen efter. Förlust mot Göteborg innebär 
Bronsmatch på hemmaplan.   
Laget har utvecklats mycket under hösten och det ser mycket lovande ut inför 
semifinalen som kommer vara en tuff och jämn match.   

 
d) arena, lokaler 

Läktarbygget har påbörjats mellan fotbollsplan och Rugby A-plan. Nya 
omklädningsrum och toaletter byggs separat vid konstgräsplanen.  
 
Konstgräsplanerna har förtur till omklädningsrummen på baksidan oavsett om 
rugbyn förbokat dem. Förhoppningsvis kommer  congestiondet lösa sig iom det nya 
bygget.    
Klas Agelius skulle kallat klubben till möte angående byggnationen men inget möte 
har skett, men projektet är igång så det är positivt.  

 
 
§6 Övriga anmälda frågor 

a) Verksamhetsplanering – kommer från SISU och diskuteras på mötet med Anton 
Wallgren. 
 

b) Organisationen och SISU – Peder, Patrik, mithra, kari har preliminärt möte 1 
november. Kl 18.00 på klubben. 
 

c) Möte med Anton Wallgren – se punkt b) 
 

d) Kassörer ERK och ERK Ungdom – Kassörer finns. Punkten beslutas irrelevant för 
mötet 
 

e) Avtal och skulder mellan ERK Ungdom och ERK – Christer vill se avtalen mellan ERK 
Ungdom och ERK. Patrik publicerar avtalen, se bilaga.  
Kortfristig skuld från ERK till ERK ungdom. Efter att kiosken brann ner ca 2016 gick 
försäkringspengar till ERK, 162.000 kr, vilket börjades betalas av till Ungdom i januari, 
2022. 5000 kr per månad betals från ERK till ERK Ungdom varje månad. Totalt har 45 
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000 kr betalts. Kvarvarande summa 112 699 kr. 
  

f) Tillägg – vilka av spelarna har betalt sin avgifter? Damer, herrar och b-lag 
Teresia får i uppgift att dubbelkolla att alla har betalt sina avgifter. En påminnelse 
behöver skickas ut till de spelare som inte har betalt sina avgifter. 
Styrelsen beslutar att se över och skapa nya rutiner för hur spelaravgifterna skickas ut 
och betalas in inför 2023.  
 
Medlemsregister behöver ses över. Vilka rutiner finns och hur hanterar vi 
inbetalningar och har koll på vem som är medlem. 
       

g) Övriga frågor 
 
- Deltidsanställning i klubben. Kan bland annat sköta access till klubblokalen och 

kontoret samt övrig verksamhet runt-omkring.  
Det har tidigare under åren funnits flera olika varianter av anställningar på 
klubben, bl. a Leif Edström. Ekonomi, skött planen och omklädningsrum, lagat 
mat och hållit öppet för allmänheten.  
Vilka uppgifter ska personen ha? Hur många timmar behövs? Veteranpoolen 
kanske har en person som brinner för föreningslivet och vill hjälpa till att utveckla 
klubben. Beslutar att avvakta till efter SISU-möte och övervägning av behov.   

 
- Alkoholtillståndet för klubben: Sara har lämnat ett förslag och processen är igång.  
 

- Teknisk utrustning i klubblokalen: saknar kopplingar till apple-produkter.  
En hjärtstartare finns inte på klubben i dagsläget. Det borde finnas. Kan 
kommunen lösa så att klubblokalen utrustas med en? Christer Toresäter 
undersöker möjligheterna att få dit en.     

 

- Klubbkläder: Peder håller fortfarande på att undersöka var vi kan köpa in nya 
klubbkläder från.  

 

- Årsfesten: Årsfest på Cinema. Förslag 5 November. Tess och Robin kollar med 
lagen. Information kommer på Facebook. 
  

        
 
 
 

 
§7 Nästa möte 
7 November kl 18  
 
§8 Mötets avslutande 
Kari avslutar mötet 7.33  
 
_______________________________ 
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sekr 
 
 
Justerare: 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
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b) Herrlag 


Robin ej närvarande. 
Trojan vill dra sig ur Superallsvenskan. Det kommer påverka Herrarnas säsongsslut. 


 
c) Damlag 


Damlaget har inte budgeterat för slutspel.  
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Slutspelet har inletts med en vinst 75-5 i kvartfinalen mot Hammarby.  
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f) Tillägg – vilka av spelarna har betalt sin avgifter? Damer, herrar och b-lag 
Teresia får i uppgift att dubbelkolla att alla har betalt sina avgifter. En påminnelse 
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g) Övriga frågor 
 
- Deltidsanställning i klubben. Kan bland annat sköta access till klubblokalen och 


kontoret samt övrig verksamhet runt-omkring.  
Det har tidigare under åren funnits flera olika varianter av anställningar på 
klubben, bl. a Leif Edström. Ekonomi, skött planen och omklädningsrum, lagat 
mat och hållit öppet för allmänheten.  
Vilka uppgifter ska personen ha? Hur många timmar behövs? Veteranpoolen 
kanske har en person som brinner för föreningslivet och vill hjälpa till att utveckla 
klubben. Beslutar att avvakta till efter SISU-möte och övervägning av behov.   


 
- Alkoholtillståndet för klubben: Sara har lämnat ett förslag och processen är igång.  
 


- Teknisk utrustning i klubblokalen: saknar kopplingar till apple-produkter.  
En hjärtstartare finns inte på klubben i dagsläget. Det borde finnas. Kan 
kommunen lösa så att klubblokalen utrustas med en? Christer Toresäter 
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- Årsfesten: Årsfest på Cinema. Förslag 5 November. Tess och Robin kollar med 
lagen. Information kommer på Facebook. 
  


        
 
 
 


 
§7 Nästa möte 
7 November kl 18  
 
§8 Mötets avslutande 
Kari avslutar mötet 7.33  
 
_______________________________ 
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