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§1 Mötets öppnande 
Helena öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av §4 “Chrille” och “Micke” start av B-lag 
 
§3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Beslut om att starta ett B-lag 
“Chrille” och “Micke” informerar om att det finns ett intresse av att starta ett B-lag. Det har 
pratats om det ett par år, A-laget har haft för få deltagare, men nu är det läge att dra igång. 
15-20 spelare intresserade redan nu. Tanken är att Inte delta i seriespel, utan syftet är en 
social och salutogen verksamhet. Försäkring behövs för de spelande, diskussion kring 
kostnade för medlemsavgift. 600:-/ medlemsavgift. Omklädningsrum kan B-laget låna 
A-lagets, B-laget kommer antagligen att träna på onsdagar.  
 
Styrelsen fattar beslut om ett B-lag ska startas och att B-laget har möjlighet att använda 
utrustning som behövs.. Fundering kring att dela på konstgrästider framöver.  
 
§5 Sponsorgruppen 
Patrik informerar om att sponsorgruppen har haft två möten, då man gått igenom 
sponsoravtalen och diskuterat kostnaderna för de olika möjligheterna sponsorerna kan välja, 
30 (guld), 20 (silver),12 (brons). Gruppen har en  idé om “1968-klubben”, “löv” som 
sponsorerna kan köpa, träd i klubbhuset, riktat till familjemedlemmar. Man har också jobbat 
med sponsorbroschyren och möjlighet att sponsra matcher, vinna matchbollar. Jobbar också 
med tack till sponsorerna med lagfoton. Bjuda in sponsorerna till herr/dammatcher till våren. 
Förslag om att bjuda in sponsorerna till klubben för en bit mat, då de har möjlighet att träffa 
spelarna. En tanke finns också kring att spelarna ska ha Individuella sponsorer. 
 
§6 Rapporter 

a) ekonomi 
För närvarande finns ca 349 000 på ERKs konton. Det finns 80 000 i fakturor som 
snart förfaller. En faktura från Axelsson buss saknas.  

b) herrar 



 

Tränarna Robin och Daish sammanfattar säsongen. De beskriver att man haft en bra 
grupp runt laget, Peter som filmat och en physio närvarande. Målsättning var att 
skapa en lokal, hållbar utveckling, att ta med de yngre spelarna. Resultatmässigt har 
laget tyvärr inte nått så långt som målsättningen var, men det är ett ungt lag som 
ständigt utvecklas och samlar erfarenhet. Det är många som kommer på de sociala 
träffarna, och spelarna är stolta över att spela för klubben.  

 
c) damer  

Minette berättar att det var en lång försäsong, som blev lyckosam till slut med silver i 
7s, och guld i 15s. Överlag väldigt nöjda med säsongen. Niclas slutar som coach, 
utifrån damlagets önskemål ska en ny värvas. Förhoppningsvis blir det ett F18-lag till 
nästa säsong. Framöver är målsättningen att bjuda in de yngre spelarna till 
träningarna. 

d) lokal, arena 
             Herrlaget ansvarar för eftersäsongsstädningen den 12/12.  
 
§6 Drogpolicy  
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner den uppdaterade policyn kring droger.  
 
§7 Vita tråden  
Patrik har jobbat med “Vita tråden” och en ansvarig behövs, något som behöver beslutas på 
på årsmötet. 
 
§8 Förberedelse inför årsmötet 
Klubbens stadgar behöver gås igenom och jämföra dem med RF. Patrik tar på sig detta 
uppdrag. 
 
Helena kontaktar valberedningen. 
 
Datum för årsmötet bestäms till 14/3 15.00. 
 
§9 Övriga frågor 
En fråga lyfts kring Helenas uppdrag i SRF. Helena informerar om hur det ser ut.  
 
En hel del äldre undrar vad som händer i SRF, då det förekommer tråkiga kommentarer i 
sociala medier. 
 
 
§10 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till den 14 december kl 18.00. 
 
§11 Mötets avslutning 
Helena avslutade mötet. 
 
 


