
Styrelsemöte ERK 210809

Närvarande:
Helena Proos, Emma Ytterbom (vik damrepresentant), Robin Fransson, Trond Hansen,
Mithra Sätre, Ann Edin, Sara Karlsson, Christer Toresäter, Heidi Jansson och Patrik Holm
Thisner med digitalt.

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen faställdes.

§3 Föregående protokoll
Stolparna på B-plan är fortsatt lösa och behöver åtgärdas. I övrigt godkändes föregående
protokoll.

§4 Rapporter

a) Information kring planeringen inför USM i september. ERK Ungdom hade ett
planeringsmöte föregående vecka, inbjudningar är utskickade, men fortsatt planering
behöver avvaktas utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. Funderingen nu är att
endast de långväga gästerna sover över. Matsalssituationen är en flaskhals, som
behöver lösas på ett säkert sätt. Det krävs överhuvudtaget mycket logistik för att få
det arrangemanget att fungera. På grund av att några lag kommer att behöva resa till
Enköping varje dag behöver matcherna börja senare på dagen. Möte i torsdags,
karta över hur planerna ska ligga. Micke och Peter träffas imorgon för att se över hur
man kan organisera planerna så att det blir så säkert som möjligt. Hyrtältet sponsrar
med tält, bord och stolar. Andra som tillfrågats om att hjälpa till är Försvarsmakten
och läkarstuderande. Om restriktionerna inte släpps finns idéer om att dela upp USM
på två helger. 12/9 är sista anmälningsdag, hitintills 3 lag anmälda. Dam-och
herrspelarna kommer att behövas som nattvakter, nyckelansvariga, bygga tält etc.
Styrelsen behöver naturligtvis också hjälpa till, arbetsfördelning kommer att göras.

b) ekonomi Ann rapporterar att det för närvarande finns ca 595 000 på kontot. Det är
fortfarande några sponsorer som inte har betalat.



c) herrlag
Laget stod som segrare i 7s, och har inlett på bästa sätt med vinst nu i helgen då den första
15s spelades mot Exiles. En ny spelare på väg in, det är dock oklart om när han kan ansluta
på grund av covid. Farmaravtalet med Erikslund fungerar bra. Det är bra stämning i laget.

d) damlag - Emma berättar om att 15s säsongen är igång, Kalmar och Trojan kontaktade för
farmarspel. Laget består av drygt 22 spelare i dagsläget. 7s i Malmö gick inte som planerat,
laget presterade inte som förväntat. Det är dock en bra lagkänsla trots motgångarna. Laget
har en långsiktig, fyraårig, plan.

e) lokal, arena
Uthyrning av lokalen har vid ett tillfälle inte fungerat, det var dåligt städat samt att polisen
tillkallades av boende i området. Diskussion kring ökad deposition, 2500:-, lika mycket som
hyran per dygn. Förslag läggs på att ta in offerter från städfirmor till nästa styrelsemöte så att
hyrestagarna får garanterat rent vid uthyrning och det blir enklare för styrelsen att säkerställa
att lokalen är ok vid uthyrning.

§5 Övriga anmälda frågor

-Ansvarsfördelning kommande hemmamatcher.

21/8 Helena ansvarig
28/8 Robin huvudansvarig
4/9 Christer huvudansvarig
25/9 Heidi huvudansvarig

Checklista för vad som ska göras inför, under och efter matcher finns i styrelsegruppens
Messenger-grupp.

-Herr- och dam fördelar städningen av borta-omklädningsrummen i veckorna från och med
nu.

-Streaming/filmning
Peter Håkansson har gjort ett fantastiskt jobb med livestream/filmning, säger tyvärr att han
antagligen inte hinner inför nästa säsong. Vi behöver höra med honom om någon typ av
ersättning alternativt hitta någon annan som kan vara ansvarig för detta. Dessutom har
kameran har gått sönder, ny behöver köpas in.

-Kompletterande inköp till Klubblokalen behöver göras; termosar, muggar, litermått
Ljudet i Klubblokalen behöver åtgärdas, högtalarna är trasiga.

§6 Beslut om att ta in offert för städning av klubblokalen
Beslut fattas om att ta in offerter på städning av klubblokalen för att underlätta inför och efter
uthyrning.

§7 Uppdrag kring fortsatt filmning
Styrelsen ger Robin uppdraget att prata med Peter om hur han tänker framöver.



§7 Beslut om att köpa in ny filmkamera
Styrelsen fattar beslut om att ge “Hästen” uppdraget att köpa in en filmkamera för 12 000 på
faktura.

§ Beslut om nominering till hedersordförandens stipendium
Elias Granath och Moa Krantz nomineras för sina insatser både på plan och utanför. De är
bägge goda förebilder för våra yngre spelare och lever upp till klubbens, och rugbyns,
värderingar. Längre motiveringar framtagna av respektive tränare har skickats med
nomineringen.

§6 Nästa möte
Nästa möte blir den 6/9 18.00.

§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.


