
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Svenska
Curlingförbundet

Tel. 08 683 30 15 
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

Stockholm 2021-08-20

Protokoll
Sty 1  |  2021-2022

Styrelsemöte Karlstad torsdag 19 augusti 2021 kl 09:00-12:00  
  Närvarande: Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, Michael Jörgensen, 
  Göran Carlsson, Emma Pettersson, Kristina Söderström, Marie Henriksson, 
  Jan Olsson, Alison Kreviazuk, Jalle Jungnell, Kjell Haglund, Stefan Lund 

 § 1.  Mötets öppnande
  SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.    
  Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet godkändes efter justeringar och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman
  Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Corona-pandemin
  Styrelsen följer och diskuterade aktuellt läge utifrån senaste information från RF.
  Beslutade styrelsen: 
  att:  uppdateringar från RF och Folkhälsomyndigheten ska publiceras löpande på
   www.curling.se
  att:  inga ytterligare åtgärder är nödvändiga vid tidpunkten för styrelsemötet.
  4:2 Landslag och elitfrågor
  Inga beslutspunkter fanns agendan. Styrelsen fick istället en rapport inför säsongen
  av Sportchef Maria Prytz och förbundskapten Alison Kreviazuk
  4:3 Beslut gällande återstartsstöd efter arbetspass onsdag
  Beslutade styrelsen: 
  att:  fastställa plan för återstartsstöd enligt bilaga 1.
  4:4 Beslut gällande medlemsutredning efter arbetspass onsdag
  Beslutade styrelsen: 
  att:  fastställa förslag gällande medlems- och licensavgifter inför Förbundsmötet 2021.
   Styrelsens förslag till beslut på Förbundsmötet enligt bilaga 2.
  4:5 Beslut gällande förbundsutvecklingsplan efter arbetspass onsdag
  Beslutade styrelsen: 
  att:  fastställa Förbundsutvecklingsplan som ska vara inlämnad till RF senast 1 sep 2021. 
  4:6 Beslut gällande Projektstöd RF
  Beslutade styrelsen: 
  att:  till RF ansöka om Projektstöd SF - Verksamhetsinriktning med 
   inriktning "Nya former för demokrati och delaktighet" 
  att:  till RF ansöka om Projektstöd SF - Internationellt utvecklingsarbete med 
   inriktning jämställdhet genom projektet "Global Initiative for Diversity, 
   Equity and Inclusion in Curling". 
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  4:7 Beslut Nomineringar till RF:s råd och referensgrupper
  Beslutade styrelsen:
  att:  nominera Doris Högne Rydheim till Idrottens skiljenämnd
  att:  nominera Doris Högne Rydheim till referensgrupp
   Översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur
  att:  nominera Michael Marklund till Rådet för ekonomiska stöd till SF
  att:  nominera Michael Marklund till Internationella rådet
  att:  nominera Jan Olsson till Anläggningsrådet
  4:8 Årets ungdomsledare 2020-2021
  Beslutade styrelsen:
  att:  utmärkelsen "Årets Ungdomsledare" för året 2020-2021 ska tilldelas:
   Axel Yseus, Linnea Mårtensson samt Daniel Magnusson.  

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Tävlingsutskottet
  Informerade Michael Jörgensen om Tävlingsutskottet arbete..

	 § 6.		 Övriga frågor
  6:1 Kontaktpersoner Distriktsförbund
  Beslutade styrelsen:
  att:  Michael marklund blir styrelsens kontaktperson för 
   Norr- och Västerbottens Curlingförbund
  att:  Michael marklund blir styrelsens kontaktperson för 
   Jämtland-Härjedalens Curlingförbund
  att:  Doris Högne Rydheim blir styrelsens kontaktperson för 
   Västernorrlands Curlingförbund
  att:  Göran Carlsson blir styrelsens kontaktperson för 
   Gävle-Dala Curlingförbund
  att:  Kristina Söderström blir styrelsens kontaktperson för 
   Mälardalens Curlingförbund 
  att:  Göran Carlsson blir styrelsens kontaktperson för 
   Småland-Östergötlands Curlingförbund
  att:  Marie Henriksson blir styrelsens kontaktperson för 
   Värmland-Örebros Curlingförbund
  att:  Jan Olsson blir styrelsens kontaktperson för 
   Västsveriges Curlingförbund
  att:  Emma Pettersson blir styrelsens kontaktperson för 
   Sydsveriges Curlingförbund
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	 § 7.		 Kommande styrelsemöten 2021-2022
  Beslutade styrelsen att:
  att  nästa styrelsemöte ska hållas via Zoom kl 17:00-19:00 den 8 september 2021. 

	 § 8.		 Mötets	avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 12:20.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Emma Pettersson
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Bilaga 1

EM/VM-uttagningar damer och herrar fram till 2022
EM 2021
OS-lagen spelar EM (förberedelse för OS)
Lag Hasselborg och lag Edin är uttagna att spela OS 2022 och är därför det lag som spelar EM 2021. 
VM 2022
Förbundskaptenen gör sin nominering till SCFs styrelse senast den 16 januari 2022. Lag som är 
aktuella för VM 2022 är de lag som ingår i landslagstruppen. Förbundskapten nominerar lag till VM 
genom en samlad bedömning av lagens resultat och prestation under säsongen, främst i interna-
tionell konkurrens.  
WCF World Team rankings (curlingzone, YTD) ligger till grund för nomineringen (EM-perioden och 
Vinteruniversiaden-perioden* räknas inte in i bedömningen). 
Ett VM-kval kan bli aktuellt efter beslut från förbundskaptenen om exempelvis rankingsystemet** 
inte kommer igång, eller om det blir få tävlingar pga rådande situation med Covid-19.  
*Vinteruniversiaden-perioden räknas bort om lag i landslaget har kvalificerat sig dit.
**WCF World team rankings, ‘Order of Merit’ (Curlingzone) 
För mer information, kontakta Svenska Curlingförbundet
Sportchef: maria.prytz@curling.se 
***Ovanstående uttagningar kan behöva förändras beroende på världsläget med Covid-19. 
Alla spelare och coacher kommer att uppdateras om förändringar sker.
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Bilaga 2

Uttagning landslagstrupp mixed dubbel 2021-2022
I mixed dubbel på seniornivå representeras Sverige internationellt i VM och OS av något av lagen 

som ingår i landslagstruppen. 
För lag/individer finns ett sätt att uppnå en plats i landslagstruppen:
1) Förbundskaptens val. En helhetsbedömning baserat på resultat och prestation i internationella 
sammanhang* och/eller en bedömning av lagets/individernas möjlighet att ta medalj på mästerskap 
kommande säsong. Lag/individer behöver skicka in anmälan med alla kriterier senast 1 augusti 
2021. 
Lag/individer tas ut senast 15 augusti. 
*Ej rankning på touren 2020-2021, resultat- och prestationsdelen kan baseras på tävlingar 
även för säsongen 19-20. 
Landslagstruppen kan bestå av maximalt 4 lag, men även individer (max av 10 personer totalt) kan 
tas ut till landslaget. 
Kriterier 
För att lagen/individerna ska få en plats i landslagstruppen gäller förutom ovanstående att lagen 
ställer upp på de krav som förbundskaptenen ställer på dem och att de lämnar in en utvecklingsplan, 
tävlingskalender och budget inför kommande säsong. Landslagstruppen utses i augusti och gäller 
till och med  juni 2022. 
VM-kvalificering 2021-2022
Förbundskapten och Sportchef gör sin nominering av VM-laget till SCF:s styrelse i början av mars 
2022. Lag som är aktuella för VM 2022 är de lag som ingår i landslagstruppen för MD eller har minst 
en lag-medlem som ingår i landslagstruppen för dam/herr. Ett kval kan spelas efter beslut från för-
bundskapten. Detta kval spelas såvida inget av lagen under säsongen har utmärkt sig exceptionellt 
och är helt 
överlägsna de andra lagen. Då kan istället förbundskapten och sportchef direkt nominera detta lag 
utan kval genom en helhetsbedömning av lagets prestation och resultat. Alla lag i kvalet måste upp-
fylla kraven ovan.
För lag finns det 3 sätt att ta en plats i ett eventuellt VM-kval som spelas i början av mars:
SM-mixed dubbel.
Laget som har högst placering av de svenska lagen på Mixed-dubbel ‘WCF World Team Rankings’.
Eventuella Wildcard. Förbundskaptenen utser Wildcard baserat på en helhetsbedömning om det 
finns lag med stor chans att erövra medaljer.
Ovanstående uttagningar kan behöva förändras beroende på världsläget med Covid-19. Alla spelare 
och coacher kommer att uppdateras om förändringar sker. 

För mer information, kontakta Svenska Curlingförbundet
Förbundskapten i Mixed dubbel: alison.krev@curling.se
Sportchef: maria.prytz@curling.se
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Bilaga 3

Mixed Doubles Action Plan
I would like to officially nominate Team Isabella Wranå/Rasmus Wranå as the Swedish 
Curling Associations secondary mixed doubles team.  
As mixed doubles is a very sensitive discipline, where no alternates are in place, it is crucial for us to 
have a concrete ‘plan-B’, in case Team de Val/Eriksson are unable to compete at the Winter Olympics 
2022.  
Team Wranå will continue to work with Sebastian Kraupp, our mixed doubles coach, and myself over 
the course of the 2021-2022 season. In collaboration with SOK, we will be assisting this team by 
ways of financial support, as well as continuing to work closely together to ensure that this team can 
be ready at a moment's notice. Both athletes will be included in any information sessions leading up 
to the Winter Olympics 2022, as well as competing on the mixed doubles tour. Having this back-up 
emergency plan in place will allow for a smoother transition as well as provide the best preparation 
for our athletes and coaches.  
Förbundskapten i Mixed dubbel: alison.krev@curling.se


