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Styrelsemöte (Zoom) torsdag 16 december 2020 kl 15:00-16:30  
  Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Doris Högne Rydheim, 
  Kristina Söderström, Jan Olsson, Emma Pettersson, Michael Jörgensen, 
  Göran Carlsson, Kjell Haglund och Stefan Lund.
  Ej närvarande med anmält förhinder: Jalle Jungnell

 § 1.  Mötets öppnande
  Ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet från mötet den 17 november 2021 godkändes och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Doris Högne Rydheim justerar protokollet. Stefan Lund utses till sekreterare för mötet.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Corona-pandemin och dess effekter
  Beslutade styrelsen: 
  att:   avvakta kommande besked från RF och Folkhälsomyndigheten gällande 
   nya restriktioner. Besked väntas under kommande vecka. 
  4:2 Ekonomiska beslut återstartsstöd
  Generalsekreterare Stefan Lund informerade styrelsen om återstartstöd som är 
  beslutade av RF den 6 december 2021: 
  SCF beviljas ett verksamhetsstöd (återstart) för SF Paraidrott om 690.000 kr
  SCF beviljas ett verksamhetsstöd  (återstart) för SF Elitidrott om 800.000 kr
  Den 1 december fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om återstartsstöd omgång 
  två för effekter av coronaviruset. Stödet är avsett för åren 2021 och 2022.
  SCF beviljas ett verksamhetsstöd (återstart) för centrala, regionala och lokala insatser 
  om 800.000 kr. Stödet kan enligt tidigare användas för SF ska minst fördela 30% av 
  sitt ekonomiska stöd direkt till IF. Utbetalning sker efter att SF uppdaterat sin 
  återstartsplan enligt de riktlinjer som RF:s generalsekreterare beslutar om. 
  I återstartsplanen anger SF hur stor andel av stödet som ska användas för fördelning till IF.  
  Beslutade styrelsen: 
  att:   uppdra till kansliet att uppdatera och skicka in återstartsplan till RF där 
   56% (448.000 kr) ska vara sökbart för föreningar och distrikt. 44% (352.000 kr) 
   ska avsättas till centrala aktiviteter som beslutas av SCF:s styrelse. 
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  4:3 Medlemsutveckling, medlemsutredning och framtiden
  Generalsekreterare Stefan Lund informerade styrelsen om aktuell medlemsstatistik och
  det ledde till en dialog i styrelsen om framtiden för SCF. En medlemsnivå under 3000   
  medlemmar och 50 föreningar får stora konsekvenser för bl.a verksamhetsstöd från RF. 
  Ett tänkbart scenario för framtiden är ett samgående med annat/andra förbund för kunna
  bibehålla central förbundsverksamhet.
  Beslutade styrelsen: 
  att:   genomföra ett projektarbete där konsekvenser av ett samgående med annat 
   förbund utreds. Uppdrogs till Stefan Lund att boka ett möte med SweSport 
   (nya förbundet för skridsko, bob, rodel, rollerderby) för att sedan kunna återkoppla till
   styrelsen med analys och bakgrundsinformation. 
  4:4 Uttagning Paralympics 2022
  Beslutade styrelsen att  
  att:   fastställa interimbeslut via e-post gällande uttagning till Paralympics 2022.
  att:   följande trupp nomineras till Paralympiska utskottet inför Paralympics 2022.
   Aktiva: Viljo Pettersson-Dahl, Jönköpings CK, Ronny Persson, Härnösands CK,
   Mats-Ola Engborg, Jönköpings CK, Kicki Ulander, Härnösands CK och
   Sabina Johansson, Karlstads CK
    Ledare: Peter Narup, SCF och Alison Kreviazuk, SCF

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Medlemsutredningen
  Doris högne Rydheim informerade styrelsen om det pågående arbetet som fortskrider  
  enligt plan. Ett nytt projektmöte är planerat till den 10 januari 2022 för att fastställa ett  
  uppdaterat underlag . Nästa steg blir ett informationsmöte med inbjudan till föreningar  
  och distrikt den 27 januari 2022. 

  5:2 Rapport från utskott och projektgrupper
  Styrelsen fick rapporter och uppdateringar från Tävlingsutskottet och Teknikutskottet.

	 § 6.		 Kommande styrelsemöten 2021-2022
  Beslutade styrelsen:
  att: nästa styrelsemöte ska hållas tisdag den 18 januari 2022 via Zoom.

	 § 7.		 Mötets	avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 16:30.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  
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