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Styrelsemöte (Zoom) tisdag 18 januari 2020 kl 13:00-16:00 
  Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Doris Högne Rydheim, 
  Kristina Söderström, Jan Olsson, Emma Pettersson, Jalle Jungnell, Michael Jörgensen, 
  Göran Carlsson, Maria Prytz, Per Näsman och Stefan Lund.

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

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet från mötet den 16 december 2021 godkändes och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Jan Olsson 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. Besked väntas i 
   början av februari. Om restriktioner förlängs kommer det att ha mycket stor 
   påverkan på SCF:s tävlingssäsong. 
  4:2 Genomgång och beslut gällande återstartsplan del 2 
  Beslutade styrelsen:
  att:   fastställa återstartsplan del 2 med fördelning 56% till föreningar och 44% att
   använda för centrala projekt. 
  4:3 Medlemsutredningen
  Rapport från projektgruppens arbete och presenterades. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   bjuda in till öppen dialog med distrikt och föreningar den 27 januari 2022. 
  4:4 VM uttagning damer och herrar 2022
  Underlag och nominering från förbundskapen Maria Prytz.
  Beslutade styrelsen:
  att:   fastställa uttagning av lag Hasselborg, Sundbybergs CK till VM damer 2022 
   och lag Edin, Karlstads CK till VM herrar 2022 enligt nominering från förbundskapten 
   Maria Prytz och enligt tidigare fastställda kriterier1.  
  4:5 Dialog med SweSport om ev. samgående
  Beslutade styrelsen:
  att:   undersöka förutsättningarna gällande en förstudie om samverkan eller samgående. 

1 Förbundskapten nominerar lag till VM genom en samlad bedömning av lagens resultat och prestation under säsongen, främst i 
internationell 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)



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 2022-01-20

Protokoll
Sty 6  |  2021-2022

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Rapport från utskott och projektgrupper
  Styrelsen fick rapporter och uppdateringar från utskotten: tävling, teknik, 
  rullstolscurling, ungdom och utbildning.
  5:2 Aktivering/rekrytering under perioden för OS och Paralympics 2022
  Informerade GS Stefan Lund om kommande aktiveringar inför OS och Paralympics som
  bl.a innefattar: kampanjer på sociala medier via SCF centralt och på föreningsnivå, 
  SOK samarbeten på Stockholms Central och Spånga IP, utökade satsningar på föreningsnivå
  för prova-på-curling, curling som exponeringspartner i Svenska Spels stora Triss-kampanj. 

	 § 6.		 Kommande styrelsemöten 2021-2022
  Beslutade styrelsen:
  att: nästa styrelsemöte ska hållas tisdag den 22 februari i Danderyds Curlinghall samt
   via Zoom för alla som inte har möjlighet att vara på plats.

	 § 7.		 Mötets	avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 15:50.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  
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