Styrelsemöte ERK 210607
Närvarande: Helena Proos, Ann Edin, Mithra Sätre, Patrik Holm-Thisner, Christer Toresäter,
Robin Fransson, Sara Olsson och Heidi Jansson

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Till den föreslagna dagordningen läggs tilläggspunkterna (taket) och medlemsavgifter.
§3 Föregående protokoll
Förtydligande om avgift kring juniorspelare som spelar senior. En rutin behöver skapas för
att de som är 17 år har sitt huvudmedlemskap i ERK, annars måste vi ha ett farmaravtal om
de är medlemmar i ERK ungdom.
§4 Rapporter
a) ekonomi
Det finns ca 614 000 på kontot idag.
En hel del sponsringspengar kommer in, några företag har ej betalat än.
Det är dessutom många som inte betalat in medlemsavgiften än, en påminnelse går ut till
dam-och herrlagets managers för att påminna om detta.
b) herrlag
Några spelare har varit på landslagsläger för 7s och är även uttagna till landslaget, de åker
nästa torsdag. Det är Robin Fransson, Hannes Nyhlén, Tom Rudling och Andrew Daish är
med som coach. Första 7s-matchen är i Norrköping på lördag. Det är mycket folk på
träningarna, man kör en del tillsammans och sedan delas laget för att träna olika delar.
c) damlag
Första matcherna nu i helgen är vid Skarpnäck. Det går bra för Emelie och Jim som tränare,
de har även haft stöd av Massey vid några träningar. Det är hyfsat många som deltar på
träningarna. Laget har också haft en lagsammankomst, med grupp-och trivselsstärkande
aktiviteter. Tidigare ERK-medlem Paulina Toresäter är uttagen till landslaget i 7s.

d) B-lag
Började träna förrförra veckan, det har varit ca 20 spelare på träningarna. De har skoj, vilket
är det viktigaste.
e) lokal/arena
Herr ansvarar för städningen, 19/6 bestäms som datum. Ingen mer återkoppling från
kommunen gällande speakerbåset främst, Patrik mailar och kollar.
Jörgen Nyhlén har erbjudit sig att rensa mittenförrådet. Styrelsen ger Jörgen uppdraget att
rensa förrådet.
Taket behöver ses över och kommunen kontaktas för att åtgärda detta. Även stolparna på
B-planen behöver åtgärdas, Mithra kontaktar kommunen.
Christer kommer att laga “smithålet” i staketet. Det vore häftigt om man kan sätta upp
inplastade action-bilder på spelsekvenser på utsidan av staketet. Helena kollar med Henrik
om att ta fina bilder för detta syfte.

§5 Övriga frågor
-Macron
Helena tar på sig att vara kontaktperson med Macron. Styrelsen beslutar att beställa
kontakt-topp trots att de blev något dyrare än tänkt.
-Under USM 18-19/9 behöver minst 10 dam och 10 herr hjälpa till under dessa datum. Det är
samma helg landslagsläger för dam-och herr. Styrelsen förväntas naturligtvis att hjälpa till
med arbetsinsats under denna helg.
§6 Nästa möte
Måndag 5/7 klockan 18.00. Ni som är ute på semesteräventyr kan förhoppningsvis vara med
digitalt.

§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.

___________________________________ ___________________________________
Helena Proos
Heidi Jansson

