
MJÖLBY AI CURLINGFÖRENING 
 
  Styrelsemöte 
 
 Mötesdatum: 2022-03-15   kl. 18:00 
 
 Protokoll nr: 2021-2022_5 
 
 Kallade   Närvarande    
 

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

 

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

 
      Gicks igenom och lämnades utan anmärkningar 
 

3. Ekonomi 
 

Kassören redovisade det ekonomiska läget, ca: 160.000 kr på kontot.  
Bokningsläget är fortsatt lågt mot budget, men inget oroande. 

 
4. Juniorer  

 
Klubbens juniorer har spelat JSM med väldigt bra resultat, guld och brons för 
pojkar och silver för flickor. I och med guldet spå har Team Landelius kvalificerat 
sig för JVM i Jönkköping den 15-22 maj. 
Lars berättade även att Team Landelius har ändrat sin laguppställning något. 
Vi har fått tre nya juniorer med ålder 7, 8 och 10 år. 

 
5. Is o Material  

 
Inför sammandraget i division 1 så planeras extra isvård in. 
Lars tar fram en planering för division 1 sammandraget, planeringen omfattar 
domare, funktionärer och kioskansvariga. 
Lars kollar med Leif Öhman om möjligheten att scratcha om stenarna innan 
division 1 sammandraget. 
Sista dagen med is blir den 13/4, sedan måste de tryckta bona tas om hand, 
preliminärt den 19/4 (måste ske innan den 23/4) 



 
6. Öppet hus / drop in 

 
Öppet hus blev en succé, 36 besökare vid första tillfället och 60 besökare vid det 
andra tillfället. 
Drop in har dragit som mest 11-12 spelare. 
Ansvariga för drop in behövs till tre tillfällen (20/3, 27/3 och 10/4), Lars skickar ut 
frågan till medlemmarna. 
Öppet hus och drop in har även resulterat i att fyra personer anmält sig till 
nybörjarkursen. 
 

7. Internspel och kompiscurlen  
 

KM-lag startar idag (15/3). 
Diskussion hölls om möjlighet till någon mer aktivitet innan säsongen tar slut, vilket 
konstaterades att det inte fanns tid till. 
Säsongsavslutning beslutades till den 26/4, Lars skickar ut inbjudan. 
Johan kollar antalet priser till internspelet, Joakim kollar motsvarande för 
kompiscurlen. 
Beslut om kostnader hanteras separat vi mailslinga inom styrlesen. 
 

8. Övriga frågor 
 

- 
 
Vid protokollet          Ordförande 
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Peter Nero                                                       Lars Landelius 
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