Styrelsemöte ERK 210503
Närvarande digitalt: Helena Proos, Patrik Holm Thisner, Robin Fransson, Minette
Hammarberg, Ann Edin, Sara Olsson

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Mötet fastställer den föreslagna dagordningen.
§3 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes.
§4 Rapporter
a) ekonomi
353 000 kronor på kontot för närvarande, sponsorer fakturerade och en del har redan
kommit in. Christer tipsar om att kolla bidrag för utebliven hyra av klubblokalen, Ann kollar
detta.
b) herrar
Robin berättar att herrlaget går på gräs denna vecka. 15-manna planeras i augusti, 7-manna
i juni. Man får nu börja träna kontakt. Några nya spelare på gång, en från Hammarby, en från
Erikslund. Man har kontakt med några fler spelare där lagen inte kommer att spela 7-manna.
För några veckor sedan kändes det tufft, men med de nya direktiven från TK ökar
motivationen.
c) damer
Minette berättar att det varit träningsuppehåll, men alla har skött sina egna träningar under
tiden. En ny spelare, Sanna Mossberg, har tidigare spelat i Vänersborg, ansluter till
15-manna. Farmaravtal är skrivna med Trojan och Kalmar. En ny spelare med
fotbollsbakgrund har varit med på träningarna. Lagmedlemmarna peppar varandra bland
annat på sociala medier.
d) B-lag
Ingen information från B-laget denna gång.
e) lokal/arena
Patrik och Helena har varit på kommunen kring läktare och speakertorn dit man bjudit in
beslutande politiker och fått ett löfte om att pengarna till bygget ska finnas kvar. Läktaren

som först var tänkt får inte plats. Just nu är förslaget en mindre läktare, förslagsvis med tak,
speakertorn och servering. En större separat byggnad för omklädningsrum planeras.
Dialogen med kommunen och fotbollsalliansen är positiv.
Ansvarsfördelning klubblokal
Styrelsen behöver fördela uppgifterna kring det praktiska i klubblokalen när träningarna drar
igång. Exempelvis behöver toapapper hämtas vid Idrottshuset. Vi behöver också fördela
veckorna för uthyrning av lokalen då restriktionerna släpps. Patrik kommer att hämta växter
från Blomsterlandet för att plantera runt lokalen.
§5 Övriga frågor
Fråga bordlagt från tidigare möte - intern/extern kommunikation
Vid ett fåtal tillfällen har det rått en otydlighet i kommunikation kring exempelvis
spelarpresentationer. “Hästen” har ansvaret att informera om herr, dam vill sköta sin
kommunicering själv. Heidi skickar styrelseprotokollen till Hästen som sedan publicerar på
hemsidan och Facebook. Helena meddelar “Hästen” om sådant som behöver informeras om
på hemsidan och FB. Förslag läggs om en punkt som heter “Inkomna skrivelser” om sådant
som redan kommunicerats i andra kanaler än i styrelsens Messenger-grupp. Förslag om ett
kommunikationshjul läggs där också kommunikationsvägarna styrs upp. Förhoppningsvis
kan vi ses fysiskt i juni och prata vidare om denna fråga. Punkten bordläggs för vidare
diskussion.

RF-SISU- ansökan
SISU vill att vi jobbar mot yngre elever, Romberga-och Enöglaskolan, i skolrugbysyfte.
Projektet är tänkt att dra igång till hösten. ERK ungdom jobbar redan med planer kring
detta. Ett fundering om att ha skolrugbyturneringen på hösten diskuteras, för att enklare
kunna fånga upp intresserade spelare då säsongen fortsätter efter detta. Då det inte är
pandemi har turneringen varit i juni, strax innan skolorna slutar.

Avgift för ungdomar som spelar senior
Styrelsen föreslår att beslut om att 300 kronor rabatt för juniorspelare som spelar
seniorrugby behöver tas på kommande årsmötet. Ett förtydligande behöver skrivas.
En grupp som jobbar med vision 2030
Moa Krantz, som går på GIH, har visat intresse för att delta i en grupp som arbetar kring
vision 2030. Beslut tas av styrelsen att inrätta en grupp som jobbar med Vision 2030.
Nominering av personer som kan ingå läggs vid nästa möte.
ERKs stadgar från 2008
Förslag läggs om att tillsätta en grupp som reviderar ERKs stadgar utifrån nya rön och
direktiv. Styrelsen beslutar att Patrik och Heidi anmäler intresse till att revidera stadgar,
och även Håkan Bergström tillfrågas.

Vita tråden
En justering av den korta varianten av Vita tråden gjordes föregående år. Förslag läggs
om att ta en längre sittning, en heldag, kring Vita tråden i sin helhet i augusti.

§6 Sponsring
Lennart Lull, som tidigare varit knuten till EP, är sugen att hjälpa till med sponsring. Han
vill ha en ersättning om 10% för de sponsorintäkter som han drar in. det som dras in i
sponsorintäkter. Liknande uppgörelser har gjorts förut, styrelsen behöver fatta beslut
kring detta vid ett senare möte.
§6 Nästa möte
Nästa möte blir den 7/6 kl 18.00. I bästa fall kan vi ses i/utanför Klubblokalen. Digital
närvaro fungerar naturligtvis också.
§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.

