
Styrelsemöte ERK 211011

Närvarande: Sara Karlsson, Helena Proos, Heidi Jansson, Patrik Holm Thisner (digitalt),
Minette Hammarberg, Christer Toresäter, Mithra Sätre, Trond Hansen (digitalt)

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapporter
a) ekonomi.

Ekonomin ser stabil ut, ca 457 000 finns på ERKs konton.

b) herrlag
Herrlaget avslutade säsongen tidigt då de inte gick till slutspel, något man naturligtvis
var väldigt besvikna över då  målet var final. Farmaravtal behöver ses över och
utvärderas, likaså ska utvärdering av säsongen göras.

c) damlag
Damlaget hade sitt slutspel i lördags, vilket var årets mål, men det räckte tyvärr inte
till medalj. Tränare och spelare har tankar kring farmaravtal, det blev färre spelare än
laget räknat med. Funderingar över kommande års farmaravtal finns. Laget kommer
att fortsätta träna en gång i veckan, fram till den 30/10. Därefter blir det ev
fortsättning på Atletverkstan. Det finns en tanke på att eventuellt använda
lagpengarna till denna träning.

d) lokal, arena
Christer och Hästen har träffat kommunen ang läktaren, projektet är på gång.
Förslaget är läktare med tak tillsammans med speakertorn. Nytt förslag kommer att
läggas fram av kommunens arkitekt. Styrelsen skickar med att prio 1 är
speakertornet.

§5 Övriga anmälda frågor

-Återskapsstöd efter covid-19.
Hästen vill söka tillsammans med Ann.



-offerter städning skjuts upp till nästa möte

-ansvarig lokal- och lokaluthyrning.
Patrik känner att han inte har tid. Diskussion kring huruvida vi ska fortsätta att hyra ut
klubblokalen.
Ambitionen är att dra in 30 000/år för uthyrning, diskussionen handlar om det är värt
besväret. En tanke kan vara att man måste vara medlem för att hyra. Helena ändrar på
hemsidan angående att vi endast svarar per mail och ändrar ålder för att få hyra. Frågan tas
upp nästa gång möte igen.

-avtal med film-Peter.
Robin och Helena har pratat med honom, och Peter önskar en ersättning om 6000:-/år i
slitage då han använder sin egen utrustning, reseersättning och mat.

-B-laget. Chrille berättar att de ska få spela en turnering, 23/10 Exiles kommer med minst ett
lag. Chrille har varit i kontakt med domarna, men klubben behöver stå för kostnaden för
detta samt mat till spelarna. Inför nästa år är det bra om laget har en egen budget. t

-Föreningskonferensen förbundet  5-7/11 på Bosön.
Styrelsen frågar om Robin, Emelie, Jim eller Daish.

-Kommunen ordnar en föreningskonferens den 24/10, tanken är en uppstart av ev ett
föreningsråd. Konferensen är i Westerlundska gymnasiets aula. Christer kan eventuellt gå.

-ansökningar RF och förbundet

-Festkommittén för årsfest funderar över när festen ska hållas, i november eller februari?
Det blir svårt att hinna få till det till november. Beslut flyttas fram till nästa möte.

-Underlag kring lönebidrag behövs inför nästa möte för att styrelsen ska se om det är något
att titta vidare på.

-Helenas dröm om foton på staketet, pratat med fotograf om detta. Henrik Jynnesjö kommer
att fota under våren.

-ERK mottog Unibets pris “Vinnare av 30/30-fonden”. Diplom finns i Klubbhuset.

§6 Beslut att förbereda inför framtida beslut kring ekonomisk ersättning för
landslagsspelare 2022.
Diskussionen om ersättning för dam-och herrlagsspelare som spelar i landslaget återupptas.
Det borde finnas en fond med öronmärkta pengar. Ett  förslag på policy inför framtida beslut
behöver tas fram, förslag på grupp som kan prata vidare om det läggs. Mithra, Minette,
Patrik och Helena anmäler intresse till detta arbete.

§7 Beslut fattas om att Hästen får uppdraget att skissa på ansökan för återskapsstöd
efter covid-19.



§8 Beslut om att film-Peter ska få ersättning för sitt arbete som filmare av matcherna.
Han kommer även att ersättas retroaktivt för denna säsong.

§9 Beslut om att B-laget ska få ersättning för domare och mat till spelare den 23/10.

§6 Nästa möte 211206, 18.00

§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.

___________________________________  _____________________________________
Helena Proos Heidi Jansson


