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Styrelsemöte torsdagen den 18 augusti 2022, Hesselby Slott 
  Närvarande: Marie Henriksson, Jan Olsson, Jalle Jungnell, Michael Marklund,  
  Doris Högne Rydheim, Göran Carlsson, Per Näsman, Stefan Lund samt Emma Pettersson. 
  Ej närvarande med anmält förhinder: Kristina Söderström, Michael Jörgensen.

 § 1.  Mötets öppnande
  Michael Marklund hälsade välkommen, alla ledamöter deltar och förklarade mötet öppnat. 

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet från Sty 10 2021-2022 justerades och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Jalle Jungnell väljs att justera detta mötesprotokoll. 
  Stefan Lund att vara sekreterare.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Landslag och elitfrågor
  Maria Prytz lämnar en lägesrapport om landslagstruppen och övriga elitlags planering 
  samt coachbyten.
  4:2  Beslut gällande verksamhetsplanering och verksamhetsinriktning 
  Stefan handlägger och publicerar inför kommande styrelsemöte den 14 september 2022.
  4:3 Beslut gällande elitorganisation
  Beslutade styrelsen:
  att:   Michael Marklund tar fram en organisationsbeskrivning med gränssnit för 
   de utvecklingsvägar som förbundsstyrelsen valt att följa.   
  4:4 Styrelsens förslag till förbundsmöte 2022 
  Styrelsen avser att lämna ett förslag till förbundsmötet 2022 angående inkludering av 
  transpersoner i tävlingsverksamhet. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   Doris Högne Rydheim får i uppdrag att bereda frågan i samarbete  
   med tävlingsutskottet. 
  4:5 Beslut gällande återstartstöd, omgång 3
  Förslag till fördelning av återstartstöd, omgång 3, har presenterats för styrelsen. 
  Pengarna fördelas mellan ungdomsutskottets verksamhet samt marknads- och
  kommunikationsarbetet där kampanjer inför säsongsstart samt aktiviteter för barn 
  och unga under VM 2023 i Sandviken prioriteras.
  Beslutade styrelsen:
  att:   återstartstödet, omgång 3, fördelas mellan ungdomsutskottets aktiviteter 
   och marknads-och kommunikationsarbetet inför och under säsongen 2022-2023.  
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   4:6 Beslut projektstöd RF, internationellt utvecklingsarbete
  Möjligheten finns att söka medel för internationellt utvecklingsarbete, kopplat till    
  representation i internationella styrelser. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   Stefan Lund får i uppdrag att undersöka möjligheten för SCF att söka, 
   med tanke på nominering av Helena Lingham som ledamot i WCF:s styrelse.
  4:7 Årets ungdomsledare 2021 – 2022
  Årets ungdomsledarstipendium ska delas ut. Tre ledare har nominerats. 

  Beslutade styrelsen:
  att:   årets ungdomsledarstipendium ges till Alva Sundberg, Karlstad Curlingklubb,  
   Stefan Tjärnlund, Sundbybergs Curlingklubb samt till Alfons Johansson,  
   Mjölby AI Curlingförening. Stipendiet ska användas till stipendiaternas  
   utveckling inom träning, tävling, och utbildning i curlingsammanhang.
	§ 5.		 Frågor	i	tiden,	informationer,	rapporter
  5:1 Hälsning till Kate Caithness, WCF
  Styrelsen sänder, inför årets kongress, en digital hälsning med tack från Sverige 
  till Kate Caithness, avgående president för WCF.
  5:2 Ersättning till klubbar, tävlingsarrangörer
  Jan Olsson framför att frågan har väckts om höjd ersättning till föreningar  
  som arrangerar förbundstävlingar. 

  Beslutade styrelsen:
  att:   avslå förslaget med hänvisning till SCF:s stora strukturella förändringar  
   gällande medlems- och licensavgifter. En förändring som sänker kostnaden för  
   IF och samtidigt minskar intäkterna för SCF. Styrelsen bedömer att förslaget  
   kan vara aktuellt senare när utfallet av den nya medlemsstrukturen är känt. 

  5:3 Utvecklingsutskott
  Michael Marklund, Göran Carlsson och Emma Pettersson tar till förbundsmötet  
  fram vilka frågor som kan rymmas i ett kommande utvecklingsutskott. Emma Pettersson  
  är sammankallande i arbetsgruppen.

  5:4  Inför WCFs årliga kongress
  Styrelsen diskuterade och analyserade frågor och beslut inför den kommande kongressen. 

  5:5 EM i Östersund 2022 och VM i Sandviken 2023
  Stefan Lund lämnar en lägesrapport om hur arbetet inför de två mästerskap som spelas  
  i Sverige under säsongen. Den 19-26 november spelas EM i Östersund.   
  VM, damer spelas i Sandviken den 18-26 mars 2023.
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	 § 6.		 Planering kommande styrelsemöte 2021-2022
  Söndagen 9 oktober, konstituerande möte med nya styrelsen ca kl 15:00, Danderyd
  Torsdagen 27 oktober kl 15:00-16:30, möte via Zoom
  Torsdagen 8 december, kl 13:00-17:00 samt kvällsaktivitet, Danderyd
  Fredagen 3 februari, preliminärt i Karlstad under SM-veckan Curling.
  Fredagen 24 mars, preliminärt i Sandviken när VM damer arrangeras.

	 § 7.		 Övriga frågor
  7:1 Styrelsens representation 

  Beslutade styrelsen:
  att:   representationen vid SM-tävlingar ska ses och över och planeras vid  
   kommande styrelsemöte. 

  7:2 Information ska ges till distrikten om de medlen som  
  blir sökbara för distriktens verksamhet

  Beslutade styrelsen:

  att:   Stefan Lund och Sara Carlsson får i uppdrag att förbereda en digital informationsträff  
   med distrikten.

	 § 8.		 Mötets	avslutande
  Ordföranden tackar för mötet. Mötet avslutates kl 12:10.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund  Michael Marklund Göran Carlsson


