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Styrelsemöte måndag 13 juni 2022 kl 13:00-16:30 
  Närvarande: Marie Henriksson, Jan Olsson, Kristina Söderström, Jalle Jungnell, 
  Michael Jörgensen, Emma Pettersson, Michael Marklund, Doris Högne Rydheim, 
  Göran Carlsson, Per Näsman, Stefan Lund. 15:00-15:20 Maria Prytz och Alison Kreviazuk.

 § 1.  Mötets öppnande
  Michael Marklund hälsade välkommen, alla ledamöter deltar och förklarade mötet öppnat. 

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet från Sty 9 justerades och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman och sekreterare
  Jalle Jungnell väljs att justera detta mötesprotokoll. 
  Stefan Lund att vara sekreterare.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Beslut återstartsplan omgång 3
  Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter 
  coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges 
  möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 
  Målet med stödet är att accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott med 
  hållbara föreningar, starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott, bland annat 
  genom att sänka trösklar för deltagande och en stärkt mångfald i ledarskapet
  Beslutade styrelsen:
  att:   fastställa Återsstartsplan omgång 3 som ska vara RF tillhanda senast 26 juni 2022.
  att:   450 000 kr ska fördelas till föreningar via Idrottsmedelapplikationen/IdrottOnline.
  att:   100 000 kr ska användas för att stärka mångfalden av ledare inom idrotten
  4:2 Organisation. Nuläge och utvärdering samt revidering inför kommande år 
  Styrelsen diskuterade och analyserade organisation, utskott och projektgrupper för 
  framtida utvecklingsarbete.  
  Beslutade styrelsen:
  att:   framtida arbetsmodell och organisation ska fastställas vid styrelsemöte i augusti.
  att:   nya projekttjänster ska tillsättas under hösten 2022 med koppling till 
   elitutveckling samt administration.
  4:3 Internationella mästerskap och Kongress
  Emma Pettersson och Stefan Lund rapporterade från Junior-VM 2022 i Jönköping och   
  riktade ett stort tack till alla i organisationen. Evenemanget fick fina lovord från WCF, 
  spelare och alla tillresta fans. En utvärdering kommer även att göras tillsammans med
  Destination Jönköping med fokus på hållbarhetsfrågor.
  Stefan Lund informerade att slutförhandling om EM 2022 pågår. Nästa steg blir    
  kontraktsskrivning och pressmeddelande i början av juli månad.
  Stefan Lund rapporterade från styrgruppen inför VM damer 2023. Arbetet går enligt
  plan och kommer att intensifieras under hösten.
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  Helsingborgs kommun har skickat en ansökan om att stå som värd för WCF:s kongress 2024. 
  Ordförande Michael Marklund informerade styrelsen att intresseanmälan är insänd till WCF.   
  4:4 Beslut representation, nomineringar och motioner till WCF Kongress september 2022 
  Beslutade styrelsen:
  att:   Michael Marklund, Doris Högne Rydheim och Stefan Lund är SCF:s 
   internationella representanter 2022-2023.
  att:   stödja kandidatnominering av Helena Lingham, Täby som ledamot i
   styrelsen för World Curling Federation. Val av nya ledamöter kommer att genomföras
   vid WCF:s årsmöte söndag 11 september 2022. Nuvarande ledamot Cathrine Lindahl  
   har meddelat att hon önskar avsluta sitt styrelseuppdrag och ställer sin plats till   
   förfogande genom ett fyllnadsval. 
  4:5 Beslut landslagsuttagningar säsongen 2022-2023
  Beslutsunderlag och nomineringar presenterades av sportchef Maria Prytz och    
  förbundskapten Alison Kreviazuk inför landslagsuttagningar säsongen 2022-2023. 
  Beslutade styrelsen:
  att:   fastställa landslagsuttagningar och internationell representation för säsongen 
   2022-2023 enligt Bilaga 1.
  4:6 Ansökan om stöd för Gothenburg Mixed Doubles Cup 2023
  Styrelsen diskuterade inkommen ansökan om stöd från Göteborgs CK och landade i ett
  beslut som även inkluderar CK Granit i deras satsning på en mixed dubbel tävling med
  ett internationellt startfält.   
  Beslutade styrelsen:
  att:   bevilja ett evenemangsstöd till både Göteborgs CK och CK Granit om 10.000 kr för
   genomförande av internationella mixed dubbel tävlingar under säsongen 2022-2023.
   Uppdrogs till Michael Marklund att meddela Göteborgs CK styrelsens beslut.

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Strategi och måluppfyllelse – Förbundsutvecklingsplan Ungdom
  Bordlades till Sty 11 2021-2022.
  5:2 Rapport från utskott och projektgrupper
  Rapport lämnades av Michael Jörgensen, tävlingsutskottet Göran Carlsson,  
  projektgrupp 17-30 samt Jan Olsson, teknikutskottet.  

  5:3 Nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
  Bordlades till Sty 11 2021-2022.

  5:4 Kommande RF-beslut för elitidrott. "Eliten bakom eliten"
  Stefan Lund informerade om ett kommande beslut om stöd från RF gällande  
  "Eliten bakom eliten". Besked väntas från RF före midsommarhelgen.
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	 § 6.		 Planering kommande styrelsemöte 2021-2022
  Nästa styrelsemöte med arbetsmöte ska hållas i Stockholm 18-19 augusti 2022.  
  Uppdrogs till Stefan Lund att planera och boka konferensmöjligheter.

  Beslutade styrelsen:
  att:   Förbundsmöte 2022 ska hållas i Danderyds Curlinghall söndag den 9 oktober kl 13:00

	 § 7.		 Övriga frågor
  7:1	Projekt	Curlingveckan	Gotland	2022

  Beslutade styrelsen enligt per capsulam:
  att:   projektet skjuts på framtiden p.g.a resursbrist under kommande semesterperiod 
   samt oväntade krockar med den internationella tävlingskalendern. 
  7:1	Valberedning
  Valberedningens ordförande Per Näsman informerade styrelsen om arbetet  
  inför Förbundsmötet 2022.

	 § 8.		 Mötets	avslutande
  Ordföranden tackar för mötet. Mötet avslutates kl 16:35.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund  Michael Marklund Jalle Jungnell
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Bilaga 1

Landslagstrupp damer och herrar
På seniornivå representeras Sverige internationellt i EM, VM och OS av något av lagen som ingår i 
landslagstruppen. 

För lag/individer finns tre sätt att uppnå en plats i landslagstruppen:
• Vinnaren av SM erbjuds en plats (minst 3 av 4 spelare fortsätter i laget kommande säsong)
• Vinnaren av Elitserien erbjuds en plats (minst 3 av 4 spelare fortsätter i laget kommande säsong)
• Wildcard/Förbundskaptenens val. En helhetsbedömning baserat på resultat och prestation 

främst i internationella sammanhang och/eller en bedömning av lagets/individernas möjlighet att 
ta medalj på mästerskap kommande säsong). (Individuell bedömning, dvs inget krav på antalet 
spelare i laget från förra säsongen.)

Landslagstruppen kan bestå av maximalt 3 lag/kön men även individer kan tas ut till landslaget. 

Kristerier 2022-2023
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 lämnat in en utvecklingsplan 
för kommande säsong. Även individer kan tas ut till landslagstruppen och det sker genom uttagning 
av förbundskaptenen. Landslagstruppen utses i juni och kan kompletteras t.o.m den 22 augusti 
2022. Uttagningen gäller för kommande 12 månader från datum för uttagning.

Landslagstrupp 2022-2023
Lag Hasselborg, Sundbybergs CK
Johanna Heldin, Sofia Mabergs, Agnes Knochenhauer, Sara McManus, Anna Hasselborg.

Lag Wranå, Sundbybergs CK
Linda Stenlund, Maria Larsson, Almida de Val, Isabella Wranå 
Coach: Margaretha Sigfridsson.

Lag Edin, Karlstads CK
Christoffer Sundgren, Rasmus Wranå, Oskar Eriksson, Niklas Edin. Coach: Fredrik Lindberg.

Lag Nyman, Sollefteå CK
Johannes Patz, Simon Olofsson, Fredrik Nyman, Patric Mabergs.

Lag Landelius, Mjölby AI
Lars Landelius, Johan Engqvist, Alexander Palm, Alfons Johansson, Axel Landelius
Coach: Lars Landelius är både spelare och coach.
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EM/VM-uttagningar damer och herrar 2022/2023

EM 2022
Herrar: 
Baserat på meriter och internationella resultat tas Lag Edin, Karlstads CK ut att  
representera Sverige vid EM 2022.

Damer: 
Uttagning sker genom ett EM-Kval mellan lag Hasselborg och lag Wranå/Panthera. Kvalet spelas i 
bäst av 7 matcher. 

VM 2023
Herrar: 
Om två eller flera lag ur landslagstruppen som placerar sig på topp 15 på world team ranking (YTD) 
spelas ett VM kval. Perioden som får räknas är fram till 6 februari 2023. VM-kvalet spelas i bäst  
av 7 matcher. 

WCF World Team rankings (curlingzone, YTD) ligger till grund för uttagning till kval (tävlingar under 
EM-perioden räknas inte in i bedömningen)

Om det inte är flera herrlag rankade topp 15 på YTD den 6 februari 2023 gör förbundskaptenen sin 
nominering till SCFs styrelse baserat på en samlad bedömning av lagens resultat och prestation 
under säsongen, främst i internationell konkurrens. 

Damer: 
Uttagning sker genom ett VM-Kval mellan lag Hasselborg och lag Wranå/Panthera. 
Kvalet spelas i bäst av 7 matcher. 

**WCF World team rankings, ‘Order of Merit’ (Curlingzone)

För mer information, kontakta Svenska Curlingförbundet
Sportchef: maria.prytz@curling.se
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Landslagstrupp mixed dubbel 2022-2023
I mixed dubbel på seniornivå representeras Sverige internationellt i VM 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 10 augusti. 
Lag/individer tas ut senast 22 augusti.
2) Vinnaren av SM erbjuds en plats (förutsatt att båda spelarna fortsätter i laget kommande säsong)

* Det var inga poäng på touren fram till 7:e september 2021. Tävlingar före detta datum kommer ändå 
att vägas in i den samlade bedömningen. 

Landslagstruppen kan bestå av maximalt 4 lag, men även individer (maximalt 8 personer)  
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 2023.

SM-Mixed dubbel 2022-2023
Vinnaren av SM erbjuds en plats i landslagstruppen 2023-2024 (förutsatt att båda spelarna  
fortsätter i laget kommande säsong). 

VM-kvalificering 2022-2023
Förbundskapten och Sportchef gör sin nominering av VM-laget till SCFs styrelse i början av mars 
2023. Lag som är aktuella för VM 2023 är de lag som ingår i landslagstruppen under åren för MD 
eller har minst en lagmedlem som ingår i landslagstruppen för dam/herr. Ett kval kan spelas efter 
beslut från förbundskapten. 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 uppfylla kraven ovan.
För lag finns det 3 sätt att ta en plats i ett eventuellt VM-kval som spelas i början av mars:
1. SM-mixed dubbel.
2. Laget som har högst placering av de svenska lagen på Mixed-dubbel ‘WCF World Team Rankings’.
3. Eventuella Wildcard. Förbundskaptenen utser Wildcard baserat på en helhetsbedömning om det 
finns lag med stor chans att erövra medaljer. Anmälan skickas in senast 27:e februari 2023.

Ovanstående uttagningar kan behöva förändras beroende på världsläget. Alla spelare och coacher 
kommer att uppdateras om förändringar sker. 

För mer information, kontakta Svenska Curlingförbundet
Förbundskapten i Mixed dubbel: alison.krev@curling.se


