
MJÖLBY AI CURLINGFÖRENING 
 
  Styrelsemöte 
 
 Mötesdatum: 2022-10-04   kl. 19:00 
 
 Protokoll nr: 2022-2023_2 
 
 Kallade   Närvarande    
 

 Anders Blom   X    
 Mattias Moberg   X    
 Johan Andersson   X    
 Britt Isacson-Jansson  X     
 Lars Landelius   X 
 Peter Nero    X 
 Alfons Johansson   O 
 Joakim Starck   X  
 

 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Föregående mötesprotokoll 

 
      Gicks igenom och lämnades utan anmärkningar 
 

3. Ekonomi 
 

Lars skickar ut information till medlemmarna angående medlemsavgifterna 
tillsammans med en uppmaning att betala dessa. 
Från och med denna säsong ska alla spelare registreras för en spelarlicens 
baserat på vilken typ av spel man utövar. Mer om hur det ska administreras ska 
avhandlas på ett senare styrelsemöte. 
Mattias, Yvonne och Alfons ser över dagens system/liggare angående uppföljning 
av bokningarna. 

 
4. Juniorer  

 
Två lag från klubben är anmälda till JSM. 
Just nu har vi 8st yngre och 6st äldre juniorer i juniorverksamheten. 
En U21 tävling är planerad i Mjölby den 15-16/10, vid mötet var det inga anmälda 
lag. 

 
5. Is o Material  

 
Anders och Britt tittar vidare på att byta ut gardinerna i hallen. 
Låneskorna och kvastarna behöver ses över, Anders fixar det. 



En uppfräschning i isskötsel för alla som kan behöva det ska planeras in, Anders 
och Peter sammanställer och skickar ut inbjudan till samtliga. 

 
6. Säsongen 22/23 

 
Till Elitserien damer finns det i dagsläget inget lag från klubben, dock har 
anmälningstiden förlängts. 
I Elitserien herrar kommer klubben representeras av Team Landelius och Lag 
Précenth. 
Division 1 södra har klubben tre platser i, vilka kommer att tillsättas av Lag 
Valfridsson och Lag Nero. 
Lag Byström kommer att spela division 2. 
Till spel i division 3 så är det fri anmälan (klubben kommer förmodligen att ha två 
lag där, Heisenberg, BALI+N). 
Jubileumsstenen är fulltecknad (5 externa lag och tre interna). Beslut togs att köpa 
in priser till placeringarna 1-3. 
 

7. Internspel och kompiscurlen 
 

Kompiscurlen har dragit igång och så även det första internspelet (Lagcurlen). 
En diskussion kring spridningen av Open-Ice hölls och hur man ska få ut 
information kring att det finns. 
Man diskuterade nybörjarkurs/uppföljning, Lars skickar mail till deltagarna från 
föregående säsong och inbjuder dem till spel/träning. 
Beslut togs att arrangera öppet hus i samband med EM i Östersund. 
 

8. Övriga frågor 
 

Ett extra möte med samtliga medlemmar ska hållas för att diskutera/rösta om nya 
stadgar samt fortsätta med det som initierades på utvecklingsdagen. 
Vidare så ska möjligheten att starta en ungdomsstyrelse undersökas. 
Ungdomsstyrelsen kan då genomföra vissa uppdrag och bl.a. få stöd via 
idrottslyftet. 
 

 
Vid protokollet          Ordförande 
 

 

 
 ____________________ 

Peter Nero                                                       Lars Landelius 
 


	Vid protokollet          Ordförande

