
 

 

Protokoll - Styrelsemöte ERK 
Datum: 2022-09-05; 18-20 
Plats: Rugbylokalen 
 
Närvarande:  Patrik Holm thisner, Robin Fransson, Kari Tapper, Peder Sandbring, Linda 
Kvarnström, Tess Proos (närvarande del av mötet) 
 
Ursäktade: Birk Westerlund, Håkan Bergström, Lene Luhlin-Larsdotter, Palle Weibing, Sara 
Karlsson Olsson, Teresia Magent, Christer Toresäter  
 
 
Dagordning; 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 18.08.  
 
§2 Justerare 
Patrik och Peder 
 
§3 Fastställande av dagordning  
Dagordningen faställdes. Inkomna ärenden under dagen (övriga anmälda frågor c,d,e,f,g,h) 
flyttas till kommande möte, enligt information i messengergruppen,. 
 
§4 Föregående protokoll  
Enköpingskorten är fixade. 
Peter Håkansson – fixat 
Byte av förråd – sker efter U-SM 
Staket – Diskussion pågående med kommunen om tuijor eller alternativ till staketet. Altantak 
på g att fixas. Hästen organiserar.  
 
§5 Rapporter 
 

a) Ekonomi 
Kassör ej närvarande.  
5 sept.  
Företagskonto - 425043.57 kr  
Swish – 206 565.28 kr 
Faktura från Svenska rugbyförbundet – 56000 kr för domarkostnader. 
Dam och herr åker tillsammans till Trelleborg 9/9  
 
Balans och resultaträkning ska skrivas ut och presenteras nästa möte. 
 
Klubben får 30000 kr från sparbanken på Enköpingsmässan den 17/9 för ”Årets 
Förening i Enköping”. 
 



 

b) Herrlag 
Matchflytten – Trojan ska faktureras för matchkostnaderna för uppskjuten match 
den 3/9. Kari pratar med Trojans ordförande Ulf Kassander.  
Annons EP – ca 5500 kr (kvitto från Hästen) 
Flyg tur och retur – ca 5000 kr (kvitto från Simon)  
Planhyra – 1640 kr  
 
Potentiellt finns 4 jobb åt spelare hos Svenska Kyrkan för nästa säsong. Kari träffar 
dem i nästa vecka.  
 
Internationella spelare åker tillbaka hem direkt efter säsongsslut i oktober.  
1 av dem är eventuellt intresserad att återkomma nästa år.   
 
Det är jämt i poängtoppen mellan lagen. De avslutande matcherna är superviktiga att 
vinna, speciellt helgens uppskjutna match mot Trojan. 
 
Tränarroller och trupp nästa år. Dags att börja titta på att skapa en plan och titta på 
behoven för säsongen 2023. Både för herr och dam.  
Ett möte kommer ske mellan tränare från herr och dam och styrelsensKari Tapper 
och Peder Sandbring för at tdiskutera året som varit och framåt mot nästa säsong. 

 
c) Damlag 

 
Vann 96-0 i helgen. 
Säsongen går bra. Nuläget delad etta med två andra lag. 2 tuffaste och viktigaste 
matcherna kvar. Skåne och Exiles kvar, viktigaste matcherna! 
Bra uppslutning på träningar.  
2 matcher kvar innan slutspelet. Topp två går till semifinal. 
 
Damtränare frågar om sina pengar. De får Enköpingskort vilka är beställda och 
lämnas ut närmsta tiden.  
  

 
d) arena, lokaler 

Hyra av lokalen. Fåtal förfrågningar både samtal och mail om att boka upp på 
helgerna.  
 

En kalender finns på erk.nu men Patrik har inte lyckat komma åt inläggen. Det måste 
vara enkelt att boka upp lokalen. Det går i dagsläget inte att göra via mobilen.     
 

 
 
§6 Övriga anmälda frågor 

a) U-SM: Support från seniorerna behövs för att vara matchledare m.m.. Robin har fått 
en lista.  
Representation från styrelsen behövs främst inne i klubbhuset för att sälja fika och 
finnas till hands vid frågor.  



 

Ledarmöte på lördagsmorgonen kl 9. Kari hjälper till på söndagen och Peder på 
Lördagen.   
08.00 start på söndagen till ca 16. 
 
Lördag kväll – Ledarfest/middag. Ha eller inte ha? Patrik undersöker om festen kan 
hållas på ICE eller Cinema istället för på klubblokalen för att undvika utmaningen 
kring serveringstillstånd. 
 
Serveringstillstånd – Sara håller fortfarande på att undersöka om och hur i så fall 
hennes tillstånd även kan appliceras på klubblokalen. 

b) Årsfest – Förslag från Robin att arrangera årsfesten i November på Cinema. Tidigare 
har årsfesten hållits ca februari/mars, vilket är för lång tid efter säsongsavslutningen.  

c) Verksamhetsplanering 
d) Organisationen och SISU 
e) Möte med Anton Wallgren 
f) Kassörer ERK Ungdom 
g) Avtal och skulder mellan ERK Ungdom och ERK 
h) Tillägg – vilka av spelarna har betalt sin avgifter? Damer, herrar och b-lag 

 
Övriga frågor på mötet 

i) Sammanslagning av ERK Ungdom och ERK 
- Ska motion läggas till årsmötet för att bli en och samma förening? 
Ungdomssektionen ska i så fall ha en egen ekonomi.  
Fördelar – knyt ihop och öka samarbetet inom föreningarna. Tillsammans få ihop alla 
eldsjälar under ett tak. Väx underifrån och bygg F18 och P18 och fyll gapet mellan 
junior och seniorrugbyn. Jobba tillsammans med grunden, utbilda egna tränare som 
ger ungdomar rätt förutsättningar att växa in i seniorrugbyn.   
Nackdelar – tidigare har ekonomin blivit ansträngd och mycket pengar läckt från 
ungdom till seniorer. 
  

j) Macronavtalet – Beslut tas att säga upp avtalet med Macron.  
Nya kontrakt ska undersökas med bland andra Decathlon (Karis kontakt) och lokala 
Sportringen (Peders kontakt)  

 
§7 Nästa möte 
3 oktober kl 18 
 
§8 Mötets avslutande 
 
_______________________________ 
sekr 
 
 
Justerare: 
 
 
 



 

__________________________  ___________________________ 
     
 
  


