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

 
      Gicks igenom och lämnades utan anmärkningar 
 

3. Ekonomi 
 

Kassören redovisade det preliminära resultatet för föregående år vilket ser ut att bli 
ett positivt resultat på ca: 12.700 kr. Inför årsmötet så kommer kassören att ta fram 
ett budget förslag som skickas ut till styrelsen. 
Årsmötet beslutades att hållas den 27/9 curlinghallen. 

 
4. Juniorer  

 
Ordföranden påminde om att det är dags att söka LOK-stöd för första halvåret. 
Ett planeringsmöte ska hållas med ungdomsledarna för att lägga upp aktiviteterna i 
den kommande säsongen. 
Föreningen har fått frågan från Svenska Curlingförbundet att anordna en 
juniortävling (U21) under hösten. Beslut togs att acceptera och att anordna 
tävlingen den 14-16/10. 
Vidare så informerades om Ungdoms och ledarlägret i Karlstad den 17-18/9, Lars 
har meddelat de som potentiellt kan vara intresserade av att delta. 

 
5. Is o Material  

 
Beslut togs att meddela kommunen att vi vill ha is från vecka 38 till vecka 11. 
Eventuellt kommer man vilja lägga till två veckor på våren, men beslut tas baserat 



på hur säsongen utvecklar sig med bokningsläge och seriespel. Dock tas det höjd i 
budgeten för en eventuell förlängning. 
Isläggning beslutades till lördagen den 17/9, Lars skickar ut inbjudan för 
deltagande.  
Nya schabloner för transfertryck hos Clabris beslutades att ta fram till en total 
kostnad av 12 500 kr. 
Beslut togs även att bygga ut sargen till en kostnad av ca: 10 000 kr. (Lars 
kontaktar Anders för genomförande). 
Vidare beslutades även att byta ut gardinerna i hallen mot rullgardiner. 

 
6. Utvecklingsdag 10/9 

 
I samarbete med RF-SISU så har stadshotellet i Mjölby bokats för att genomföra 
en föreningsutvecklingsdag (RF-SISU står för kostnaden). 
Ordföranden uppmanade övriga styrelsen att fundera och komma med förslag på 
vad som behöver tas upp under den dagen. Nedan punkter har redan 
kommunicerats till RF-SISU: 
Vad saknas i klubbens verksamhet idag? 
Vad kan vi på kort sikt förändra till det bättre? 
Vad kan vi på lång sikt förändra till det bättre? 
Vilka stödfunktioner saknas? 
 

7. Säsongen 22/23 
 

KM-golf kommer att spelas den 11/9 i Mjölby. 
Tävlingskalendern från SÖCF är på gång. 
Lag Moberg som spelat Elitserien damer är ombildat, dock oklart vilken klubb de 
kommer representera. 
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. Den tredje platsen kan tyvärr inte tillsättas och lämnas 
via tävlingsledaren till distriktet. 
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). 
Inbjudan till Jubileumsstenen är publicerad på hemsidan, och skickad till förbundet 
för upplägg på deras hemsida. 
 

8. Internspel och kompiscurlen 
 

Joakim skickar enligt tidigare ut inbjudan till kompiscurlen. 
Första internspelet kommer att spelas med fasta lag, start på tisdagen efter 
årsmötet. 
Beslut togs att fortsätta med upplägget för ”Drop-in curling” på söndagar. 
Vidare så beslutades att planera för öppet hus och eventuell nybörjarkurs, dock 
ska man avvakta med det tills efter utvecklingsdagen för att även kunna hantera 
eventuella nya frågor/aktiviteter från det forumet. 
 

9. Övriga frågor 



 
SÖCF kommer hålla årsmöte i Mjölby den 12/9 kl. 18:30, Lars efterfrågade 
representanter till det tillfället (vilka får meddela Lars efter att den officiella inbjudan 
kommit) 
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