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Styrelsemöte (Zoom) onsdag 30 mars 2020 kl 15:00-17:00 
  Närvarande: Marie Henriksson, Jan Olsson, Kristina Söderström, Jalle Jungnell, 
  Michael Jörgensen, Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, Göran Carlsson, 
  Per Näsman, Stefan Lund 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 6 samt Sty 7 justerades och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Kristina Söderström väljs att justera detta mötesprotokoll. 
  Emma Pettersson att vara sekreterare.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Kriget i Ukraina och dess effekter på den internationella curlingvärlden.
  Svar på initiativ från Curling Canada
  Initiativ från Curling Canada om att utesluta Ryssland ur WCF. Styrelsen diskuterar 
  frågan och hänskjuter diskussionen till kommande möte med WCF i Geneve, 
  den 28 april. Michael Marklund deltar i det mötet.
  4:2 Medlemsutredningen 
  Doris Högne Rydheim föredrar det aktuella läget med styrelsens förslag till ny 
  medlemsmodell. Förslaget bildar underlaget till det extra förbundsmötet (digitalt) 
  som är utlyst till söndagen den 24 april kl 18.00. Stefan Lund sänder kallelse till 
  samliga distriktsförbund senast den 31 mars 2022. 
  4:3 Beslut uttagning WWhMDCC 2022 – 
  World Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship Lohja, Finland
  Efter nominering från förbundskapten Peter Narup beslutade styrelsen:
  att:   Sabina Johansson, Karlstads CK, Marcus Holm, Härnösands CK och  
   förbundskapten tas Peter Narup tas ut för att representera Sverige vid VM. 
  4:4 Genomgång ekonomiskt stöd RF 2022-2023
  Utfallet bedöms av styrelsen vara gott. Vidare möjligheter att söka återstartsstöd 
  kommer att finnas utöver detta ekonomiska stöd.
  4:5 Nomineringar och beslut SCF:s Förtjänsttecken och Silvermedalj
  Styrelsen nominerar SCF:s förtjänstteckentill Göran Carlsson, Linköpings CK 
  samt SCF medalj i silver till KG Pettersson, Linköpings CK. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   tilldela SCF:s förtjänsttecken till Göran Carlsson. 
  att:   tilldela SCF:s medalj i silver till K G Pettersson, båda för Linköpings CK. 
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  4:6 Projekt Curlingveckan Gotland 2022
  En offert för arrangemanget här lämnats till SCF. Arrangemanget pågår under tio dagar 
  med start den 15 augusti då ismakarna börjar med utbildning och ispreparering. 
  Curlingveckan med tävling och möten pågår mellan 18-25 augusti. Veckan ska ses 
  som en mötesplats där såväl gående lag som rullstolslag får sin upptakt inför den 
  nya säsongen. Maria Prytz, Sara Carlsson, Alison Kreviazuk deltar. Styrelsen kommer 
  att vara på plats under några dagar för att dels träffa spelare, dels ha interna arbetsmöten. 
  4:7 Internationella mästerskap
  Den 15-22 maj spelas junior-VM i Jönköping. Arbetet är nu inne i ett skede där intensivt   
  arbete pågår. Spelschemat är lagt och Ryssland är utestängda från mästerskapet. 
  Som ersättare spelar Skottland för herrarna och Sydkorea för damerna. 
  VM för damer i mars 2023 spelas i Sandviken. Stort engagemang från såväl Sandvikens 
  kommun som Göranssons Arena. Bra struktur finns i Arenan för biljettförsäljning och all
  logistik. Mässplatser kommer att erbjudas samt möjligheter till såväl företagscurling 
  som att prova på för allmänheten.
  EM november 2022 – mästerskapet flyttas från Ryssland och just nu pågår 
  intresseinlämning från några nationer om att arrangera mästerskapet.

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Strategi och måluppfyllelse Förbundsutvecklingsplan 2021-2022
  Förbundsutvecklingsplan 2021-2022. Michael Marklund och Stefan Lund redogör för 
  vad styrelsen behöver fundera över och arbeta fram. Frågan hänskjuts till kommande möte.
  5:2 Organisation. Nuläge och utvärdering samt revidering inför kommande
  Förbundets organisation ska ses över, såväl vad som görs och vem som gör vad. 
  En faktor som ska diskuteras vidare är hur våra tjänstemän och förtroendevalda 
  bemöts i några fall kopplat till värdegrundsfrågor. 
  5:3 Rapport från utskott och projektgrupper
  Rapport lämnas av Jan Olsson och Michael Jörgensen från teknik- och tävlingsutskottet  
  om nyligen genomförda tävlingar. Rapport lämnas även av Göran Carlsson om aktuell  
  status för målgruppen 17-30 år. Stefan Lund lämnar en rapport från marknadsutskottet  
  att avtal med sponsorer och partners för närvarande omsluter ca 1.7 mkr. 

  5:4 MyClub och ny hemsida
  Stefan Lund redogör för läget med My Club. Alla föreningar är inregistrerade och  
  fortsatt arbete pågår. Ett informationsmöte med ca 15 föreningar har hållits digitalt. 
  Den nya hemsidan beräknas bli klar under tidig höst och föreningar erbjuds möjligheten 
  att använda samma hemsideslösning enligt offert.

	 § 6.		 Årsmöte Sveriges Olympiska Kommitté
  Årsmötet för Sveriges Olympiska kommitté hålls den 26 april 2022 kl 18.30 i Stockholm.   
  Michael Marklund och Stefan Lund deltar med förbundets röst.
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	 § 7.		 Kommande styrelsemöten 2021-2022
  Kommande möte med förbundsstyrelsen är torsdagen den 12 maj kl 15:00-17.00. 
  Mötet är digitalt. Styrelsen planerar att ha styrelse- och arbetsmöten under Gotlandveckan. 
  Fler möten blir aktuella före sommaren.

	 § 8.		 Övriga	frågor
  Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. 
  Nya återstartstöd kan bli aktuella för såväl förbund som  föreningar att söka från 
  Riksidrottsförbundet.
  Restriktionerna är nu hävda och tävlingar pågår. Återrapporter har lämnats för de stöd 
  som utgått. Sara Carlsson har med den äran hanterat de olika stöden och dess 
  återrapporter. Alexander Lindström, Snarøya CK, Norge arbetar med uppstart 
  av Nordic Curling Tour. En satsning som vänder sig till kommande elit. SCF ställer sig
  positiva till en dialog om samarbete för den nystartade touren.

	 § 9.		 Mötets	avslutande
  Ordföranden tackar för mötet. Mötet avslutates kl 17.10. Kommande mötestid är 
  torsdagen den 12 maj kl 15.00-17.00 samt måndag den 13 juni kl 12:00-17:00.  
  Ett extra förbundsmöte är utlyst till söndagen den 24 april kl.18.00. 

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Emma Pettersson Michael Marklund Kristina Söderström


