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Styrelsemöte torsdagen 14 september 2022 15:00-16:30 (Zoom) 
  Närvarande: Marie Henriksson, Jan Olsson, Jalle Jungnell, Michael Marklund, 
  Doris Högne Rydheim, Göran Carlsson, Lars Landelius, Kristina Söderström, 
  Michael Jörgensen, Stefan Lund, Alison Kreviazuk (§5) samt Emma Pettersson.

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

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet från Sty 1 2022-2023 justerades och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Doris Högne Rydheim väljs att justera detta mötesprotokoll. 
  Emma Pettersson att vara sekreterare.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Beslut inför Förbundsmötet: Verksamhetsinriktning 2022-2023
  Ett förslag till verksamhetsinriktning, i enlighet med den strategi (2025) som 
  lämnats till Riksidrottsförbundet, har delgivits styrelsen. Till verksamhetsinriktningen 
  adderas uppgifter för det nya utvecklingsutskottet.
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna förslaget till verksamhetsinriktning för 2022-2023 med tillägg 
   av uppgifter för förbundets nya utvecklingsutskott.   
  4:2 Beslut inför Förbundsmötet: Bokslut 2021-2022 
  Marie Henriksson rapporterar om det digra arbetet med ett förslag till bokslut för 
	 	 tiden	2021-2022.	I	redovisningen	periodiseras	flera	stöd	som	omfattar	ytterligare	
  verksamhetsår. Ett positivt resultat där bokslutet nu överlämnas till revisionen. 
  Ett förslag till budget för 2022-2023 redovisas också. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna förslaget till bokslut och budget. Bokslutet lämnas nu till 
   revisionen inför förbundsmötet.
  4:3 Beslut inför Förbundsmötet: Verksamhetsberättelse 2021-2022
  Ännu en fantastisk publikation har tagits fram av generalsekreterare Stefan Lund som en 
  verksamhetsberättelse från ett lika fantastiskt verksamhetsår, det första efter 
  pandemin. Eventuella korrigeringar kan tillkomma.
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna publikationen verksamhetsberättelse 2021-2022 med  
   eventuella mindre korrigeringar.   
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  4:4 Beslut inför Förbundsmötet: Styrelsens förlag 
  Ett förslag lämnas från förbundsstyrelsen till förbundsmötet med en ”Policy för 
  inkludering av transpersoner i tävlingsverksamhet”. Förslaget har genomarbetats av 
  Doris Högne Rydheim för förbundsstyrelsen och för förbundet Sara Carlsson. 
  Michael Jörgensen rapporterar att tävlingsutskottet varit delaktiga i arbetet. 
  Policyn föreslås gälla för samtliga åldrar, discipliner och nivåer av vår idrott. I förslaget 
  ingår att förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen att utforma regler och tävlings-
  bestämmelser för transpersoner och icke-binäras deltagande i tävlingsverksamheten.. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna  förslaget till en ”Policy för inkludering av transpersoner i 
   tävlingsverksamhet”. Policyn lämnas som förbundsstyrelsens förslag till f
   örbundsmötet 2022.

	§ 5.		 Frågor	i	tiden,	informationer,	rapporter
  5:1 Landslagstrupp rullstolscurling 2022-2023
  Alison Kreviazuk föredrar ett förslag från elitorganisationen till landslagstrupper för 
  mixed dubbel och truppen för rullstolscurling. Förslaget omfattarför rullstol såväl 
  fyrmannalag som mixed dubbellag. Förslaget bifogas protokollet.
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna förslagen till landslagstrupper för mixed dubbel samt 
   rullstolscurling – lag och mixed dubbel.
  5:2 Ändring i stadgar för Mälardalens Curlingförbund
  Beslutade styrelsen:
  att:   godkänna förslaget till stadgeändring om ändrat verksamhetsår 
   för Mälardalens Curlingförbund enligt följande lydelse: 
   1 § Tidpunkt och kallelse. Årsmötet, som är MCF:s högsta beslutande organ, hålls  
   årligen före utgången av september månad på dag, som MCF-styrelsen bestämmer.

  5:3 Malmbergets AIF ansöker om medlemskap i Svenska Curlingförbundet
  Beslutade styrelsen:
  att:   fastställa tidigare beslut per capsulam gällande ansökan från Malmbergets AIF.
  att:   hälsa Malmbergets AIF välkomna som ny medlemsförening i SCF.

  5:4 Rapport från WCF:s Kongress 2022
  World Curling Federation (WCF) har hållit sin årliga kongress, detta år i Lausanne, Schweiz.  
  Michael Marklund, Helena Lingham och Stefan Lund representerade Sverige och 
  rapporterar från kongressen. En ny ordförande för de kommande fyra åren har 
  valts, Beau Welling, USA. I den nya styrelsen ingår glädjande Helena Lingham, även hon 
  för de kommande fyra åren. Cathrine Lindahl har valt att avsluta sin ledamotstid och
  avtackades vid Kongressen.
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  5:5 Högre elpriser drabbar curlingföreningar
  Michael Marklund rapporterar att klubbar som äger curlinghallar ser mycket allvarligt  
  på utvecklingen med kraftigt höjda elpriser under den kommande säsongen.
  Michael Marklund har lämnat synpunkter till Riksidrottsförbundet (RF). 
  Styrelsen avvaktar och följer eventuella beslut från RF.

	 § 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.

	 § 8.		 Mötets	avslutande
  Ordföranden tackar för mötet. Mötet avslutates kl 16:22.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Emma Pettersson Michael Marklund Doris Högne Rydheim
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Bilaga 1 

Landslagstrupp mixed dubbel 2022-2023

Lag Westman/Ahlberg
Förbundskaptens val
Therese Westman, Robin Ahlberg. Coach: Ingemar Edström

Individ – Daniel Magnusson
Förbundskaptens val

Datum ändring till mixed dubbel VM-Kval Wildcard anmälan

Datumet till Wildcard anmälan har skrivits fel. Korrigering VM-Kvalificering:
3.  Eventuella Wildcard. Förbundskaptenen utser Wildcard baserat på en helhetsbedömning om det 
finns lag med stor chans att erövra medaljer. Anmälan skickas in senast 27 januari 2023.

Landslagstrupp rullstolscurling 2022-2023

Nominering från förbundskaptener:
Sabina Johansson
Johanna Glennert
Marcus Holm
Mats-Ola Engborg
Kristina Ulander
Ronny Persson
Rebecka Carlsson

Uttagning till VM-Rullstolscurling och VM-Rullstolscurling Mixed Dubbel 2023

På seniornivå i rullstolscurling representeras Sverige internationellt i VM och Paralympics 
av individer som ingår i landslagstruppen. 

I båda discipliner plockas individerna ut av förbundskaptenen och assistent förbundskaptenen 
och nomineras till styrelsen senaste 18 december, 2022.


