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§1 Mötets öppnande 
 
Helena öppnade mötet.  
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
§3 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Rapporter 
 

a) ekonomi  
Det finns ca 237 000 kr på kontot. Bokslutet inte klart än, Helena Holén kommer att hjälpa till 
med det. Det kvarstår en skuld till ERK ungdom, detta behöver regleras. Patrik kontaktar 
Johan för att försöka få klarhet i det hela.  
 

b) herrar  
Det är “off season”. Farmaravtal och andra samarbeten ses över. De bokade inomhustiderna 
framöver kan avbokas. Vecka 10 börjar herr-och damlaget ute på konstgräs, fram till det på 
Atletverkstan lördagar 
.  

c) damer  
Några damer tränar tillsammans, löpträning på torsdagar och även på lördagar på 
Atletverkstan. Gällande tränarfrågan har Helena kontaktat flera huvudtränare i Europa för att 
få hjälp med tränarkandidater. I samråd med lagledarna har Helena även kontaktat  Massey, 
som är intresserad. Jim är med på löpträningarna. Truppen behöver utökas, Helena pratar 
om att söka pengar för att engagera fler spelare, i åldern 12-25 år genom att exempelvis 
annonsera i media. Styrelsen ger Ann, Helena och Patrik uppdraget att söka pengar från 
olika fonder för att kunna engagera en person som kan jobba direkt mot skolor för att kunna 
hitta fler spelare. 
 

d) lokal, arena 



Herrarnas städning av lokalen har inte blivit av och behöver planeras under våren. Styrelsen 
ger Patrik uppdraget att se över ett program, där man enkelt kan administrera bokning av 
lokalen. Därutöver behöver styrelsen sedan hjälpa till med att kontrollera städning på ett 
rullande schema. De som hyr lokalen måste komma in i städförrådet, Ann hör sig för med 
kommunen för att åtgärda detta.  
 
Det har inte hörts något om planeringen av den nya läktaren, Patrik kollar upp med 
kommunen hur det är tänkt.  
 

 
§5 Hur vi ska föreslå att disponera resultatet 
 
Då resultat för föregående år är klart är förslaget att budgetöverskottet för 2020 ska gå till 
dam-och herrlaget. Tanken är en försäsongsaktivitet med 50 000 till vardera lag som en 
lagbyggande uppstart av säsongen.  
 
§6 Årsmötet 
 
Inför årsmötet behöver verksamhetsberättelsen skrivas.  Helena och Heidi skriver 
tillsammans. Ann ansvarar för en ekonomirapport. 
 
Förhoppningsvis kan alla närvara på årsmötet den 14/3. Helena bjuder in föregående års 
årsmötesordförande Linda till att leda mötet. Med största sannolikhet blir mötet digitalt, men 
det vore trevligt om styrelsen kan äta tillsammans efter mötena.  
 
§7 Övriga frågor 
 
Styrelsen har fått en förfrågan kring att köpa in begagnade pokaler. Styrelsen tackar för 
förfrågan men tackar nej.  
 
§8 Nästa möte 
 
Nästa möte blir digitalt onsdagen den 17/2, klockan 18.00.  
 
 
§9 Mötets avslutning 
 
Helena avslutade mötet. 
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