
Styrelsemöte ERK 201005  
 
Närvarande: Robin Fransson, Ann Edin, Helena Proos, Mithra Sätre, Patrik Holm Thisner 
och Heidi Jansson 
 
Ursäktade: Martin Andersson, Clara Jörgensen, Sara Olsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Helena öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes med tilläggspunkt gällande lokalen; fundering kring TVn.  
 
§3 Föregående protokoll 
Det föregående protokollet godkändes.  
 
§4 Hemmamatcher 
Både herr och damlagen har tagit sig till semifinal, med kommande matcher hemma den 
10/10 (dam), sedan 17/10 (herr) och därefter förhoppningsvis finaler (24/10). Eventuellt 
släpps coronarestriktionerna den 15/10, vilket kan möjliggöra att publikinsläpp kan förgylla 
finalerna.  
 
§5 Rapporter 

a) Ekonomi - ca 444 000 finns för närvarande som tillgångar. Det finns 
leverantörsskulder som snart förfaller på ca 45 000. Mot slutet av året måste det 
justeras summor mellan ungdom och ERK. Ca 38 000 i sponsorpengar är inte 
betalda än. Damlaget har en bortamatch kvar, där buss och hotell kommer att kosta.  
 

b) Herrar - semifinal i Norrköping i helgen, Robin berättar att säsongen har varit upp och 
ner, en del sjukdom och några skador som ställt till det.  
 

c) Damer- fler spelare behövs till laget, idag är man ca 10-15 stycken. Det fungerar att 
låna in spelare från andra lag, men det vore bra om klubben kunde ställa upp ett lag 
med egna spelare. Rekrytering av nya spelare behövs jobbas vidare med. Några 
unga spelare är på väg upp, dessvärre finns inget F18-lag i år. Det är en utmaning 
att lägga upp träningar för att möta allas utvecklingsnivå.  
 

d) Lokal, arena 
-Patrik och Johan har städat kontoret.  
 



Diskussion om TVn behövs sättas upp. Den nya TVn är stor och passar inte där den 
är tänkt. Patrik kollar på andra upphängningsanordningar. Fundering kring om det 
skulle fungera med en projektor och en dator i stället. Nya lagbilder och artiklar som 
visar på klubbens senare historik kan sättas upp på väggarna framöver. 
 
-ansvarsschema uthyrning v. 49-53 finns fortfarande tillgängliga. 
 
-gällande parkeringsplatser med tillstånd för ERK, väntar Helena på besked från 
kommunen. Vidare skulle en uppfräschning av räcken runt A-planen och ordentliga 
portar läggas till önskelistan för kommunen. Staketet och rabatterna runt Klubbhuset 
skulle behöva ses över, vilket är en lämplig uppgift för vårstädningen.  
 
-Patrik har hittat biljardset om 4 köer för cirka 2000 kr, styrelsen ger bifall till att Patrik 
beställer dessa. 
 
 

§ 6 Beslut om utvärdering av säsongen 
Beslut fattas om att planera in en utvärdering av säsongerna med dam-och herrlaget i 
november. Styrelsens representanter pratar då med lagledare samt några fler i bägge lag. 
Mithra och Helena utvärderar tillsammans med herrlaget, Patrik och eventuellt August 
Chadwick pratar med damlaget, Helena tillfrågar August om han kan tänka sig detta 
uppdrag.  
 
§7 Beslut om drogtest i förebyggande syfte 
Styrelsen beslutar att från och med nu och kommande säsong genomföra slumpvisa 
drogtest i förebyggande syfte i enlighet med den nolltolerans mot droger som klubben har.  
 
 
§ 7 Övriga frågor 
Styrelsen har fått in en offert från Cinema gällande årsfest men inga beslut kan tas då vi 
behöver avvakta Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
  
Patrik fortsätter att skriva på en handlingsplan, Robin kommer sedan att läsa utkastet. 
 
§7 Nästa möte 
Nästa möte blir den 2/11 kl 18.00. 
 
§8 Mötets avslutning 
Helena avslutade mötet. 
 
 
 


