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Styrelsemöte (Zoom) tisdag 22 februari 2020 kl 13:00-16:10 
  Närvarande: Marie Henriksson, Jan Olsson, Kristina Söderström, Jalle Jungnell, 
  Michael Jörgensen, Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, Stefan Lund 
  samt Emma Pettersson.
  Frånvarande: Göran Carlsson, Per Näsman, Maria Prytz

 § 1.  Mötets öppnande
  Michael Marklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Michael redogör 
	 	 för	mottagandet	de	hemvändande	OS-curlinglagen	fick	kvällen	före	mötet.	Förbundet	har		
  under OS-dagarna genomfört prova på-möjligheter med Streetcurlingbanan. De platser 
  som varit aktuella är Stockholms Centralstation samt Spånga Idrottsplats. 
 	 	 Arrangemangen	blev	mycket	välbesökta	och	uppskattade.	Besökare	har	förutom	att	
	 	 prova	på	curling	fått	veta	var	curlingföreningar	finns	i	landet.	 
	 	 En	skola	i	Falkenberg	arrangerade	en	floorcurlingtävling.	Hela	130	matcher	genomfördes		
	 	 och	intresset	var	så	stort	att	många	fick	följa	tävlingens	slutspel	via	skolans	storbildsskärm		
  i skolans matsal. 
 	 	  En	analys	av	årets	OS	och	Paralympics	ska	göras.	Tittarsiffror	via	TV	är	höga,	likaså	 
  antalet besökare via sociala medier samt intresset i föreningar. Inom kort startar damernas  
	 	 respektive	herrarnas	VM.
 	 	 Inför	avresan	till	Paralympics	har	viss	osäkerhet	förekommit	om	vilka	ledare	som	har	 
  kunnat resa med laget. Osäkra testresultat förekommer och en reservplan har satts i verket.  
	 	 En	mental	press	som	ger	stress	finns	just	nu	för	såväl	laget	som	för	ledare.	

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
	 	 Protokollet	från	den	18	januari	2022	är	ännu	inte	klart,	justeras	senare.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Michael Jörgensen valdes att justera detta mötesprotokoll. 
  Emma Pettersson att vara sekreterare.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Corona-pandemin och dess effekter
  Restriktionerna är nu hävda och tävlingar pågår. Nytt återstartstöd kan bli aktuellt för 
  föreningar att söka från Riksidrottsförbundet. Återrapporter har lämnats för de stöd 
  som utgått. Sara Carlsson har med den äran hanterat de olika stöden och dess 
  återrapporter.
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  4:2 Medlemsutredningen 
  Förslaget till ny medlemsmodell är fortsatt under justering efter dels förbundsstyrelsens   
	 	 möte	den	18	januari,	dels	ett	digitalt	medlemsmöte	den	27	januari	2022.	Många	kloka	
  synpunkter har lämnats och lämnas även på detta möte. Det slutliga förslaget beräknas 
  vara klart inom kort för att sändas ut som beslutsunderlag inför ett extra förbundsmöte 
	 	 som	hålls	den	24	april	2022	kl	18.00.	Ett	försättsblad	med	förslag	till	beslutssatser	skrivs.	
  Beslutade	styrelsen:
  att:			 utlysa	extra	förbundsmöte	söndagen	den	24	april	kl	18.00.	
  att:   föreslå det extra förbundsmötet att anta förslaget till ny medlemsmodell. 
  4:3 SiteVision – ny hemsideslösning till förbund och föreningar
  En	offert	från	SiteVision	har	lämnats	till	Svenska	Curlingförbundet	(SCF)	inför	ny	
  hemsidelösning. Ett baspaket – Consid presenteras. Förslaget, som presenteras, 
  innehåller en gemensam layout med mallar hur egna hemsidor kan byggas. 
  Länkning mellan SCF och föreningar kan göras. Den löpande administrationen kan ske 
  av SCF. Priser för de föreslagna lösningarna presenteras. Exempel visas hur det kan 
  komma att se ut.
	 	 Ett	grundpaket	kan	vara	klart	under	mars	-	april	2022.	SCF	och	intresserade	föreningar	
	 	 kan	under	sommaren	2022	flytta	över	sin	information	till	den	nya	hemsidan.	
  Information till föreningar sker i vår via SCFs nyhetsbrev. 
	 	 Beslutade	styrelsen:
  att:			 anta	offerten	från	SiteVision	för	ny	hemsideslösning.	
  4:4 MyClub – Ny digital medlemshantering till förbund och föreningar
  En offert för digital medlemshantering har lämnats av MyClub. MyClubs lösning bedöms 
  ha goda möjligheter för medlemshantering i förbundets alla föreningar, små som stora.  
  Offerten med uppgifter hur hanteringen kan ske samt kostnader presenteras..
	 	 Beslutade	styrelsen:
  att:   anta offerten från MyClub. Stefan Lund förbereder en visning av hur MyClub 
   också kan användas av föreningar.  
  4:5 Godkännande av stadgar, Distriktsförbund
 	 Distriktsförbunden	för	Västsveriges	Curlingförbund	samt	Värmlands-	Örebro	läns	
  Curlingförbund har omarbetat sina stadgar, i enlighet för SCFs stadgar. 
	 	 Beslutade	styrelsen:
  att:			 godkänna	de	nya	stadgarna	för	Västsveriges	Curlingförbund	samt	
	 	 	 Värmlands-Örebro	läns	Curlingförbund.
   Jan Olsson och Marie Henriksson deltog inte i beslutet.
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  4:6 Nomineringar och beslut SCF:s Förtjänsttecken
  Föreningar kan lämna nomineringar för föreningsaktiva att tilldelas förbundets 
  förtjänsttecken. För framtida förtjänsttecken ska även tillfogas en kort motivering samt 
  att de nominerade följer Svensk Curlings beslutade värdegrund. SCF kan även besluta 
  om tilldela förtjänsttecken i silver och guld.
  Nomineringar till SCF:s förtjänsttecken har lämnats för följande föreningsaktiva:
  Luleå CK – Görgen Edenhag
  CK Silverstenen – Karl Nordlund, Ove Larsson, Reine Hanning, Annelie Englén, 
  Per-Arne Andersson och Kristina Åkerlund
	 	 Beslutade	styrelsen:
  att:   förtjänsttecken ges till Görgen Edenhagen, Karl Nordlund, Ove Larsson, 
   Reine Hanning, Annelie Englén, Per-Arne Andersson samt Kristina Åkerlund.
  4:7 Projekt Curlingveckan Gotland 2022
  Ett koncept presenteras för en Curlingvecka i Slite på Gotland där ett CurlyCamp och 
  en any-fourtävling arrangeras. Samarbete sker med Destination Gotland och 
	 	 Slite	Curlingklubb.	Tanken	är	att	platser	ska	erbjudas	målgrupper	junior	till	elit,	gående		 	
	 	 spelare	som	rullstolsspelare.	Tiden	för	lägret	är	preliminärt	den	18	–	24	augusti	2022.	
  4:8 Representation SCF:s styrelse på nationella tävlingar, våren 2022
 	 3-6	mars	Junior	SM,	Gävle;	Doris	Högne	Rydheim	
	 	 16-20	mars	SM	dam	och	herr,	Härnösand;	Doris	Högne	Rydheim	
	 	 7-10	april	SM	rullstol,	Karlstad;	Marie	Henriksson	
	 	 7-10	april	SM	Mixed,	Karlstad;	Marie	Henriksson	
	 	 24-27	mars	KG	Open	samt	Norrköping	Curlingklubb	100	år.	
  Göran Carlsson och Rolf Wikström
	 	 29	april-	1	maj	YJSM,	Härnösand;	--
	 	 15-22	maj	JVM,	Jönköping;	Michael	Jörgensen	och	Emma	Pettersson	samt	
  preliminärt Michael Marklund
	 	 Norrköpings	Curlingklubb	firar	100	år	den	24-27	mars	och	Bohuslänska	Curlingklubben	
	 	 bildades	1852,	fyller	170	år	2022	och	är	Sveriges	äldsta	curlingklubb	samt	Sveriges	
  näst äldsta förening. Stefan Lund tar fram underlag att överlämna till de jubilerande 
  föreningarna.

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Strategi och måluppfyllelse Förbundsutvecklingsplan 2021-2022
	 	 En	förbundsutvecklingsplan	för	kommande	säsong	ska	tas	fram.	Tidigare	plan	revideras	
  av respektive utskott som också tar fram förslag till nya mål. En till två förslag per 
  utskott diskuteras löpande på kommande möten med förbundsstyrelsen.
  5:2 Rapport från utskott och projektgrupper
  Teknikutskottet rapporterar att allt är ”kanon” som vanligt. Möten ska hållas inför  
  tävlingar och arrangemang ibland annat Gävle och på Gotland. Personer i Jokkmokk  
  och i Gällivare har uttryckt intresse av att få kontakt om is- och anläggningsfrågor.  
  Görgen Edenhagen i Luleå kan bistå med kontakt.
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  Tävlingsutskottet (TU) är lättade över att alla restriktionen är hävda även om problem  
  uppstått i att finna tid för senarelagda tävlingar. Ett möte, där samtliga distrikt var  
  representerade, har hållits med syftet att lösa resterande del av tävlingskalendern.  
  Merparten av tävlingar är klara för genomförande, några är kvar att lösa.  
  Ordförande Michael Marklund kommer att ”ha ordet” i kommande nyhetsbrev där han  
	 	 tackar	för	tävlingsutskottets	idoga	arbete	med	tävlingskalendern.	TU	samlas	efter	 
  säsongen för att följa upp säsongens aktiviteter, problem och lösningar.
  Ungdoms- och utbildningsutskotten rapporter att det är många som vill prova på att  
  spela curling just nu. Såväl på särskilda dagar som under sportloven Floorcurling är  
  också populärt att prova. Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott väntas inom kort  
  från RF. Riktlinjerna ska integreras i våra utbildningar samt ses över så att de stämmer  
  överens med förbundets riktlinjer. 
  Sara Carlsson har blivit tillfrågad att delta i Curling Canadas konferens ”Change the  
  Face of Curling”. Konferensen hålls i maj och intresset rör förbundets utbildningsprogram.

	 § 6.		 Kommande styrelsemöten 2021-2022
	 	 Beslutade	styrelsen:
  att: nästa	styrelsemöte	ska	hållas	via	Zoom	onsdagen	den	30	mars	kl	15.00-17.00.

	 § 7.		 Mötets	avslutande
	 	 Ordförande	Michael	Marklund	avslutade	mötet	kl	16:10.	 	

Vid	protokollet:	 Justeras:	 Justeras:	 	

Emma Pettersson Michael Marklund Michael Jörgensen


