
Styrelsemöte ERK 200727  
 
Närvarande: Ann Edin, Sara Olsson, Helena Proos, Mithra Sätre, Clara Jörgensen och Heidi 
Jansson 
 
§1 Mötets öppnande 
Helena öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen. 
 
§3 Föregående protokoll.  
Det föregående protokollet godkändes.  
 
§4 7s-kvalen 
 
Det behövs en hel del personer för att kunna genomföra 7s-kvalen, i synnerhet efter den 
checklista som behöver tillgodoses med anledning av covid-19.  
 
Den 1/8 kommer Ann, Mithra, Sara och Helena till klubben klockan 9 för att förbereda inför 
matchen och för att göra pastasallad. Heidi gör skyltar för att markera ut var lagen ska ha 
sina stationer. Pastasallad i engångsbyttor serveras till spelarna i klubblokalen, Sara kan 
ordna 100 st. Några stationer med handsprit behöver ställas i ordning. Linjedomare ordnade, 
läkare och bollkallar. Det behöver också finnas personal som avhyser eventuella åskådare, 
det ligger på klubben att ansvara för detta. Omklädningsrum behöver städas, bollar ska 
spritas. Det blir samma upplägg helgen därpå, då klubben återigen är värd. 
 
 
§5 Rapporter 
 

a) ekonomi 
Det finns i dagsläget ca 600 000 på kontot. Det är fortfarande några sponsorer som 
inte betalt men de är fakturerade igen. 

b) herrar 
Det rullar på som det ska, sista nyförvärvet här idag. Stora utmaningen är att många 
lag har hoppat av, så det blir en liten serie, vilket i sin tur innebär att det inte blir 
några resor utanför Mälardalen.  

      c)   damer 
Ytterligare en ny spelare är på gång, det kommer bli full trupp i alla kval. Det är 
relativt god uppslutning på träningarna. Till 15s farmar klubben med Linköping och 



Kalmar. Vänersborg och Pingvin har hoppat av. Inför nästa år behöver nya tränare 
komplettera laget.  

  
      d)   lokal/arena 
 

Schema över lokalavstämning inför/efter uthyrning 
 

För att enkelt kunna fördela ansvaret i styrelsen kring lokaluthyrning av Klubblokalen 
gör Heidi en lista på de veckorna som är kvar av året, den bifogas protokollet i 
Messenger-gruppen. Varje styrelsemedlem skriver sedan upp sig på några 
ansvarsveckor. Beslut fattas om att vi inför en depositionsavgift på 1000:-, som 
Swishas//betalas då nyckeln kvitteras, och återlämnas då lokalen är genomkollad 
tillsammans med hyrestagaren. Undantag är de föreningar som idag hyr regelbundet. 
En “idiotsäker” städlista behöver sammanställas och lämnas ut i samband med 
uthyrning.  

 
En dator är inköpt, en städvagn har lokaliserats och lämnas till lokalen. 
Klungkuddarna till den extra klungmaskinen kommer att beställas. Spelaravtalen är 
nästan färdigunderskrivna, dam kvarstår. Avtalen kommer att stå en pärm i lokalen. 

 
§6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 
§7 Nästa möte 
Nästa möte blir den 7/9 kl 18.00 i Klubblokalen. 
 
§8 Avslutning 
Helena avslutade mötet. 
 
 


