
Styrelsemöte ERK 200914  
 
Närvarande: Ann Edin, Sara Olsson, Mithra Sätre, Patrik Holm Thisner, Helena Proos, 
Robin Fransson och Heidi Jansson. Martin Andersson är med via länk. 
 
§1 Mötets öppnande 
Helena öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning med tillägg 
Dagordningen fastställdes med tillägg i punkt § 6 Beslut om slipsar. 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes.  
 
§4 Hemmamatcher 
Inför kommande år behöver ansvarsuppgifterna under hemmamatcher fördelas tydligare i 
styrelsen. Säsongen har varit speciellt med tanke på rådande covid-19-läge, och 
osäkerheten i matchernas genomförande och den långsiktiga planeringen har påverkats. På 
grund av rådande begränsning i antalet personer som får närvara har det också varit svårare 
att “hugga någon”som ändå är på plats för uppdrag. Nästa hemmamatch är den 3/10, både 
för dam och herr, därefter 10/10. Finalerna äger rum den 17/10 och 24/10 om lagen kommer 
så långt och beroende på hur det går för lagen framöver, blir finalerna förhoppningsvis 
hemma. Samma datum är det Festivaler för de yngre spelarna, men som det ser ut nu 
kommer det att fungera med plats och tider för samtliga lag. Om restriktionerna släpps 1/10 
bjuds sponsorer in för att tacka för deras engagemang under säsongen. 
 
 För nästkommande säsong kommer styrelsen att fördelas som ansvariga för 
hemmamatcherna med en tydlig to do-lista som Helena kommer att ansvara för. Styrelsen 
behöver öka närvaron på seniormatcherna. 
 
§5 Rapporter 

a) Ekonomi  
För närvarande ca 613 000 på kontot,men kostnader på ca 200 000 förfaller snart. 
Det har dykt upp en faktura kring dröjsmålsränta från 2015. Ett bidrag, 5000 kr, har 
skänkts från Dennis Peterson, detta är tänkt som ett pris till spelare. Ytterligare två 
sponsorer har betalat. Inkomst för lokaluthyrning  har inbringat 63 000 sedan i 
augusti.  
Studiefrämjandet, kommer att hyra två dagar i veckan framöver.  
Fakturor gällande annonser i EP på ca 5000/gång har inkommit. Sara kollar över 
priset för dessa annonser, som låter dyrt.  



Försäljning av “Klubbrabatten” pågår. Föregående gång drog försäljningen in ca 30 
000.  
  

b) Herrar - Robin berättar att säsongen igång, några spelare har varit förkylda, någon 
skadad och några spelare inlånade. Till nästa säsong vore det bra med farmaravtal. 
Några unga spelare på gång, men då det inte finns ett P18- lag, vilket gör att de få 
som finns nu spelar med Exiles för att få matchträning. Att starta ett B-lag känns inte 
som att antalet spelare räcker till för. Den spellediga helgen gör laget en annan 
aktivitet för att ladda batterierna. I laget hjälps man åt i tränarrollen och med 
stöttande funktioner i laget. En spelare är ev på väg utomlands.  Robin informerade 
även om en protest mot spelare som inkommit, ärendet ligger hos disciplinnämnden, 
nytt beslut kommer. 
 

c) Damer - Det rullar på, farmaravtal med spelare från Kalmar och Linköping samt 
övriga nya samt flera unga tjejer på gång som matchas in i laget bidrar till en bra mix. 
De lär sig av varandra, utvecklas och verkar ha roligt. Ny head coach behövs till 
nästa säsong, gärna någon utifrån som kommer in med perspektiv och kan lyfta laget 
ytterligare men samtidigt förstår svensk rugby.  
 

d) Lokal/arena  
Ansvarsschemat för uthyrning fylls på och läggs ut i Messenger-gruppen. 
 
Helena har skrivit till kommunen och påtalat att rugbyanläggningen saknar och är i 
behov av en bår. Det ska finnas en på anläggningen men den hittades inte i lördags, 
vi behöver leta efter den.  

 
Det är dessvärre översvämning i omklädningsrummen varje helg, orsakat av ett 
stopp någonstans. Helena skrivit till kommunen för att detta behöver åtgärdas 
omgående. 

 
Frågan lyfts om behovet av hjärtstartare, den närmaste finns på Idrottshuset. 
Diskussion kring att Lasarettet ligger nära, och att det är både för-och nackdelar med 
att ha en hjärtstartare. Vanlig HLR fungerar bra tills vidare, samt samtal till 112. 

 
            Patrik påminns om biljardköer och Trond påminns om TVn. 
 

Vinterförvaring av klungmaskin behöver funderas kring och frågan flyttas till nästa 
möte. 

 
§ 6 Beslut om slipsar 
Slipsar är en tradition inom rugbyvärlden. Mithra har fått en offert, vilken godkänns av 
styrelsen, för inköp till herr- och ungdom. Styrelsen skickar också ett uppdrag till damlaget 
att komma fram med ett motsvarande förslag som kan smycka damlagets representanter, 
om de inte vill bära slips.  
 
 



 
§7 Sponsorgrupp 
Beslut fattas om utse Patrik, Sara och “Hästen” samt eventuellt en representant från ungdom 
till en sponsorgrupp. Gruppen får som uppdrag att ta fram nya sponsoravtal. Patrik har redan 
börjat skissa detta. 
 
§ 8 Övriga punkter 
 

a) Traditionellt brukar klubben anordna en årsfest i november. Frågan lyftes kring hur vi 
ska tänka nu med rekommendationerna som är, och som eventuellt ändras. Festen 
kan hållas i  Klubblokalen eller på Cinema. Det brukar vara ca 65-70 personer 
sittande på middag, sedan har fler släppts in. Vi funderar till nästa styrelsemöte och 
fattar beslut då. 

b) Vita tråden - Patrik har skickat ut översättningen tidigare i Messenger-gruppen, 
styrelsen godkänner versionen. 

c) På förekommen anledning informerade Helena om en situation som uppkommit i 
samband med en fest i lokalen. Spelarna i dam-och herrlag kallades brådskande till 
ett möte, där samstämmighet rådde över vad som förväntas av spelarna såväl på 
som utanför planen. Klubben har för närvarande ingen krishanteringsplan, men en 
sådan behöver tas fram. Patrik tittar på förslag.  

 
§9 Nästa möte 
Nästa möte går av stapeln den 5/10 18.00. 
 
§10 Avslutning 
Helena avslutade mötet. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet justeras: 
 
 
 
___________________________________     _________________________________ 
Helena Proos                                                     Heidi Jansson 


