
ERK styrelsemöte 220207

Närvarande fysiskt: Ann Edin, Patrik Holm Thisner, Tess Proos, Robin Fransson, Mithra
Sätre, Heidi Jansson
Närvarande digitalt: Helena Proos, Christer Toresäter, Trond Hansen, Sara Olsson

§1 Mötets öppnande
Patrik öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tilläggen om Vita tråden, bildandet av NRF och bidrag till
belysning.

§3 Föregående protokoll
Gällande nomineringar; nomineringstiden för Sparbankens stipendium hade tyvärr gått ut i
november. Nominering till Andrew Daish kommer att göras under hösten 2022. Styrelsen har
således nominerat herrlaget. Helena och Sara pratar ihop sig kring årsfesten och
återkommer.

§4 Rapporter

a) ekonomi- På kontot finns idag ca 517 000 kronor. 73 000 i sponsorintäkter har inte
kommit in från föregående år. Sponsorgruppen behöver besluta om hur detta ska
arbetas vidare kring och ett möte behöver bokas. Skulden till ERK återbetalas fortsatt
och avbetalas med 5000:-/månad som avtalats. Ett autogiro skapas av Ann för att
säkerställa att avbetalningarna fortlöper trots byte av styrelsemedlemmar. Den nya
styrelsen behöver också komma ihåg att avtalet med Macron behöver avslutas 6
månader innan avtalstiden löper ut.

b) herrlag - coach Andrew Daish visar en presentation av planen för 2022. Han inleder
med en kort återblick av 2021, då 35 spelare ingick i truppen, tillsammans med 4
lånespelare.17 av spelarna är hemmahörande, eller uppvuxna i Enköping.
Lagmedlemmar förstärkte såväl 7s som 15s i landslagsspel.

Planer för säsongen 2022: I dagsläget väntar man besked från Rugbyförbundet på
hur serien ska se ut. Oavsett serieupplägg är “top two” målet och att återta 7s-titeln.
Något som coach ser som mycket viktigt är att ta med de unga killarna vid
hemmamatcher om de är spellediga, för att känna sig delaktiga och att “lära sig”.



Ett mål är också en fortsatt internationell representation av ERKs spelare. Spelarna
utvecklas under pågående säsong och får göra egna utvärderingar och får sätta
egna mål. På frågan kring vad ERK kan göra för att stötta herrlaget säger Andrew att
ett tydligt uppdrag från styrelsen är efterfrågat. Detta skulle skapa en tydlighet kring
förväntningar, en gemensam målbild som sedan är lättare att utvärdera om det finns
en tydlighet mellan ledare och styrelse. Ett önskemål är också att skapa en mer
“levande” klubb, där de stora ser på de mindres matcher och vice versa. Hur kan
man attrahera nya publik-och spelargrupper och på så sätt få rugbyn att växa i
Enköping?

Coach berättar vidare att man jobbar med att rekrytera några internationella spelare
för att utöka och förstärka truppen. För att attrahera dessa behövs boende och
jobbmöjligheter. Det finns även några spelare inom Sverige som visat intresse att
spela för ERK. I synnerhet förstaledsspelare saknas. En stor del av uppdraget går åt
till att hitta spelare. Ersättningen till tränare skulle behöva ses över, då
tränaruppdraget tar mycket tid i anspråk.

c) damlag - coach Emelie Bergström berättar kort om föregående säsong, då 25
spelare, 20 hemmahörande från Enköping tillhörde damlaget, ca 5 farmarspelare från
Trojan och Kalmar drygade ut truppen. Man hade träningar två-tre gånger i veckan.
Laget tog sig till slutspel i 7-och 15-manna, men det räckte inte riktigt till medalj.
Laget slutade på 7:e respektive 4:e plats. Utöver det har 5 spelare deltagit i 15s
-landslaget och 2 spelare i F18-landslaget.

Till kommande säsong kommer Emelie att vara huvudtränare och Marie Tornberg
Krantz fortsätta som manager. Jim har valt att tacka nej till att träna damlaget, han
satsar i år på F18-laget, något som långsiktigt känns positivt, då det borgar för en
bättre övergång mellan F18 och damlaget. Några av F18-spelarna tränar redan med
damlaget. En assisterande tränare söks, och Emelie har några krokar ute, någon
med klungerfarenhet vore optimalt. I både 7s och 15s, är målet för säsongen slutspel
och medalj. Förbundet ser över kommande säsong och för närvarande är förslaget
som ligger är att 15s genomförs som en enkel serie.

Kalmar är kontaktade för farmaravtal, tyvärr är Södertälje inte tilgängliga. Truppen
kommer att se ut ungefär som föregående år; studier och skador förändrar något
men tre återvändare är på gång. Emelie räknar med ca 20 spelare för närvarande.
Även bland damspelarna är det brist på klungspelare, i synnerhet förstaledsspelare.

d) arena, lokaler

Konstgrästider har varit svåra att få till, men planering pågår.

Mithra föreslår att söka Återskapsstöd för belysning av B-planen, vilket skulle
förbättra verksamheten för samtliga lag. Mithra, Patrik och Heidi tar sig an uppdraget
att söka.



En städning av lokalen har skett. Nu sker uthyrning till ERKs medlemmar under
kvällstid och helger, dagtid till föreningar.

Storstädning av klubblokalen görs av damerna under våren innan säsongen börjar,
Tess kollar lämpligt datum med damlaget. Utsidan av lokalen samt ingången till
arenan skulle behöva fräschas upp.

§5 Övriga anmälda frågor

● Vita tråden (Christer)
Christer har skissat på ett nytt dokument, som bygger på Vita tråden,och ska ses som en
verksamhetsplan för kommande år. Dokumentet är omfattande, mer än 10 sidor. De i
styrelsen som kan ses 13/1 i köket på Padelhallen klockan 12.00 för att se över och arbeta
vidare med detta dokument.

● Bildandet av NRF (Patrik)
Styrelsen har fått ta del av protokoll och övriga dokument kring skapandet av Norra
Rugbyförbundet dagen innan detta styrelsemöte. Styrelsen känner att det varit kort om tid för
att kunna ta ställning och tror att det vore bäst att samla klubbarna först, för att se om det
finns ett  intresse för att skapa distriktsförbundet. Styrelsen ser fram emot att få en inbjudan
till ett sådant möte.

§6 Nästa möte
Nästa möte blir den 7/3 i Klubblokalen klockan 18.00.

§7 Mötets avslutande
Patrik avslutade mötet.

________________________________      ___________________________________
Patrik Holm Thisner                                       Heidi Jansson


