
Styrelsemöte ERK 210217  
 
Närvarande: Helena Proos, Mithra Sätre, Ann Edin, Sara Olsson, Patrik Holm Thisner, 
Robin Fransson, Trond Hansen, Martin Andersson och Heidi Jansson 
Anmält frånvaro: Christer Toresäter 
 
§1 Mötets öppnande 
 
Helena öppnade mötet. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
Mötet fastställer dagordningen och lägger från och med nu till punkten B-lag under rapporter. 
 
§3 Föregående protokoll 
 
Synpunkt lämnades på att formuleringen i § 5 Hur ska vi föreslå att disponera resultatet 
gällande att överskottet av resultatdel bör ändras till “del av överskottet” ska gå till 
försäsongsaktivitet för dam-och herrlag. 
 
§4 Rapporter 
 

a) ekonomi  
Ann meddelar att det finns ca 269 000 på kontot, imorgon görs bokslut. Fler 
stödmedlemmar har betalat. Ann tillsammans med Helena Holén kommer att göra en 
avbetalningsplan för skulden till ERK ungdom.  
 

b) herrar 
Herrlaget tränar en gång i veckan på Atletverkstan. Fortsatta förhandlingar om 
farmaravtal pågår.  
  

c) damer  
Massey har tackat nej till tränaruppdraget, då han inte inte vet när han kommer till 
Sverige. Några engelsmän som är professionella tränare är tillfrågade. Laget 
springer tillsammans en gång i veckan och tränar tillsammans med herrarna på 
Atletverkstan. En intresseanmälan har inkommit från en utländsk tränare, Helena 
kollar vidare.  
 

d) B-laget 
Det har varit problem med att hitta lokaler för att träna i. B-laget erbjuds vara med 
herrarna då man går ut på konstgräs. Information om medlemsavgift till 



lagmedlemmarna bör skickas ut, avgiften beslutades till 600:- på styrelsemötet 
(201102).  
 

e) lokal, arena 
Patrik har gjort ett förslag till bokningssystem så att alla, eller delar av styrelsen, har 
insyn i bokningar och kan administrera bokning av lokalen. Helena och Patrik har ett 
möte med kommunen planerat vecka 9 gällande läktarbygget tillsammans med 
representanter för fotbollsklubbarna. 
 
 

§5 Inför årsmötet - förberedelser 
 
Inbjudan till det digitala årsmötet finns på hemsidan. Verksamhetsberättelsen finns en 
arbetskopia på som styrelsen gärna får lämna synpunkter på.  
 
Styrelsen diskuterade hur en sluten omröstning vid eventuellt behov ska göras. Martin, 
Helena och Patrik kollar kostnadsfria applikation som kan fungera tillsammans med teams. 
Ann har en röstlängdslista. Linda Johansson har tackat ja till att vara ordförande för 
årsmötet. 
 
 
§6 Förslag på punkter till dagordning vid årsmötet 
 

● B-lagets medlemsavgift 
● förslag om 1968-medlem, Patrik filar på ett förslag om vad detta kan innebära mer i 

detalj. 
● att representera klubben gentemot exempelvis rugbyförbundet  

 
 
§7 Övriga frågor 
 

a) Anti-doping-dokument.  
RFs/SISU-vaccinering av klubben, en webbaserad kurs för styrelsen behöver göras 
inledningsvis. Vi behöver sedan skapa en handlingsplan kring detta, där exempelvis 
rutinmässiga drogkontroller ingår. Efter årsmötet bokar vi in en, förhoppningsvis, fysisk träff 
för att delta i kursen. 

 
§8 Nästa möte 
 
Nästa möte blir digitalt den 1/3 18.00. Enda dagordningspunkt blir då årsmötet. 
 
§9 Mötets avslutande 
 
Helena avslutade mötet. 
 
 
 
 



Protokollet justeras: 
 
 
 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Helena Proos                                                    Heidi Jansson 
 
 


