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Styrelsemöte (Zoom) måndag 24 augusti 2020 kl 16:30-18:30  
  Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Marie Henriksson,
  Fredrik Lindberg, Doris Högne Rydheim, Leif Öhman, Jalle Jungnell, 
  Henrik Alexander, Per Näsman, Stefan Lund. 

 § 1.  Mötets öppnande
  SCF:s ordförande Michael Marklund hälsade alla välkomna till mötet och öppnade
  verksamhetsårets första styrelsemöte. Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

 § 2.  Föregående protokoll – ev. rapportering
  Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 § 3.  Val av justeringsman
  Till att justera dagens protokoll valdes Doris Högne Rydheim.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Styrelsens förslag inför Förbundsmötet 2020
  Beslutade styrelsen:
  att  fastställa det reviderade stadgeförslaget för presentation till distriktsförbunden. 
  att  styrelsens förslag presenteras vid ett informationsmöte med 
   distrikten den 8 september 2020.  
  att  fastställa ett slutgiltigt förslag till nya stadgar vid Styrelsemötet den 10 september 2020.
  att  färdigställa ett förslag till Förbundsmötet 2020 om införande av nybörjaravgifter. 
   Uppdrogs till Stefan Lund att sammanställa ett färdigt förslag med 
   bakgrundsinformation för beslut vid Styrelsemötet den 10 september 2020.
  4:2 Bokslut och Verksamhetsberättelse 2019-2020   
  Beslutade styrelsen: 
  att  fastställa förslag till budget vid det kommande styrelsemötet den 10 september.
   Notering: många delar i den kommande budgeten är osäkra i väntan på beslut från
   World Curling Federation gällande internationella mästerskap.
  att  fastställa Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-2020 vid det 
   kommande styrelsemötet den 10 september 2020. Uppdrogs till Stefan Lund att
   presentera ett färdigt förslag för godkännande.
  4:3 Fastställande av riktlinjer kopplade till Covid-19 för nationell tävlingsverksamhet   
  Beslutade styrelsen: 
  att  uppdra till Tävlingsutskottet att sammanställa ett styrdokument gällande 
   tävlingsverksamhet för säsongen 2020-2021 med tydliga riktlinjer och 
   rekommendationer gällande Covid-19. Styrdokumentet ska presenteras till 
   samtliga föreningar senast fredag 4 september 2020. 
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  4:4 Begäran om synpunkter avseende samgående av två curlingklubbar   
  Beslutade styrelsen: 
  att  SCF inte ser några officiella hinder till ett samgående mellan de två klubbarna 
   Djursholms CK och Stocksunds CK.
  att  samtliga platser i det högre seriespelet tillfaller den nya sammanslagna föreningen.
  att  rekommendera klubbarna att genomföra ett gemensamt värdegrundsarbete innan
   slutgiltigt beslut om samgående där för- och nackdelar analyseras. 

 § 5.  Kommande styrelsemöte
  Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöte enligt följande:
  Sty 3 2020-2021: torsdag 10 september 2020 kl. 16:30-17:30 (Zoom)

 § 6.  Mötets avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 18:14.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Doris Högne Rydheim   
 


