
Styrelsemöte ERK 211213

Närvarande: Helena Proos, Ann Edin, Christer Toresäter, Robin Fransson, Patrik
Holm-Thisner och Håkan Bergström samt Trond Hansen (digitalt)
Anmält frånvaro: Mithra Sätre, Minette Hammarberg, Sara Karlsson

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3 Föregående protokoll
Gällande domartorn och läktare, säger kommunen att 300 000 ska räcka till läktare för 300
personer med tak, medan speakertornet kommer närmare 2 miljoner i kostnad, vilket låter
som en svår ekvation att få ihop men så ser offerten ut.

Återskapsstöd kring covid-19 inskickat av Hästen. Ann har lämnat underlag till honom, enligt
Hästen har klubben fått 28 000, detta har styrelsen dock inte fått underlag för.

Ingen från klubben närvarade vid förbundets föreningskonferens på Bosön, vilket var
olyckligt.

Protokollet godkändes i övrigt.

§4 Rapporter

a) ekonomi 528 900 kr finns på klubbens konton, en del sponsorintäkter har inkommit,
likaså lokalhyra om 48 500 i år. Ann visar upp en färsk balans-och resultaträkning.
Dam- och herrlagen har gjort av med 61 000 resp 64 000 av sin budget. Ann får i
uppdrag att göra bokslutsdispositionsförslag för ev resa till St Petersburg.

b) herrlag -  efter säsongen har tränarna pratat med alla spelare i en utvärdering, som
uttrycker sig vara nöjda med stödet från klubben, nöjda med tränare, som också vill
fortsätta bygga laget inför kommande säsong. En säsongsplan kommer att göras
efter nyår på ett spelarmöte, då man även går igenom vilka krav som ställs på laget
och hur man ska börja träna igen, med utgångspunkt att börja spela i maj. Robin var
igår på möte med andra klubbar, förbundet har lagt förslag om en superfyraserie,
tanken bland annat är att marknadsföra runt detta. Kostnadsfördelningsförslag
behöver diskuteras vidare, målet långsiktigt är en superåttaserie. Frågan är om



klubben har tillräckligt många spelare för att klara detta. Förstaledsspelare saknas
främst. Övergången mellan P18 till herrlag behöver stärkas på något sätt.

c) damlag - hade ett spelarmöte för två veckor sedan, med utvärdering av säsongen.
Emelie är tränare ett år till, Jim väljer istället att träna F18 kommande säsong.

d) lokal, arena - förslaget om att ta in hjälp med städningen diskuterades, se
beslutspunkt nedan.

§5 Övriga anmälda frågor

-förslag på datum för årsmöte

-förslag på datum för årsfest 26/2

-städofferter - Ann har fått in tre offerter; en handlar arbetsträningsjobb med en kostnad om
150:- + moms, ej professionellt. Städarna i Enköpings offert innebär 2975:- en gång i
veckan, ytterligare en offert på över 4000:- finns.

-städmaterial, dammsugaren är trasig, tejpad för tillfället. Christer har bett Hästen att prata
med sponsorer om vi kan få tag på en ny, bra dammsugare.

-frågor om verksamhetsuppföljning, (presenteras på årsmötet) spelaruppföljning lyfts.
Styrelsen bjuder in tränarna till februarimötet den 7/2  för att informera om sina långsiktiga
planer så att alla i styrelsen känner sig delaktiga.

-diskussion om grupp som har hand om exempelvis klubblokalen. Finns det några utanför
styrelsen som vill engagera sig ideellt?

§6 Beslut om uthyrning av klubblokalen
Styrelsen beslutar att endast klubbmedlemmar eller ERK klubbmedlemmar som ansvariga
kan hyra lokalen från och med 1/1 2022. Åldersgränsen för uthyrning är 23 år. Dagtidshyra
fortgår som vanligt.

§7 Beslut om datum för årsmöte
Beslut fattas om att årsmötet går av stapeln den 20/3, 14.00.

§8 Beslut om datum för årsfest
Datum för årsfest bestäms till den 26/2.

§9 Beslut om månadsstädning
Styrelsen fattar beslut om att anlita en städfirma, Städarna i Enköping, för storstädning en
gång per månad. Ann får uppdraget att kontakta städfirman för städning så fort som möjligt.



§6 Nästa möte
Nästa möte hålls i klubblokalen den 3/1, 18.00.

§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.

__________________________________ __________________________________
Helena Proos Heidi Jansson


