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Styrelsemöte (Zoom) onsdag 9 december 2020 kl 14:00-16:00  
  Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Marie Henriksson,
  Doris Högne Rydheim, Jan Olsson, Kristina Söderström, Jalle Jungnell, 
  Göran Karlsson, Kjell Haglund, Stefan Lund. 

 § 1.  Mötets öppnande
  SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  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 Emma Pettersson.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Beslut nationella tävlingar säsongen 2020-2021
  Beslutade styrelsen: 
  att:  ställa in SM damer, SM herrar, Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Division 1, 
   Junior SM, Senior SM, Veteran SM och Figur SM säsongen 2020-2021 p.g.a den  
   rådande situationen med Covid-19.
  att:  nytt beslut ska fattas senast 31 januari 2021 gällande YJSM (19-21 mars), 
   JSM Mixed Dubbel (26-28 mars), SM Mixed (8-11 april) och SM Rullstol (8-11 april).
  4:2 Motion från Svenska Ishockeyförbundet till RF-stämman 2021. 
  "Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med idrotten i fokus" 
  Beslutade styrelsen: 
  att:  inte ställa sig bakom motionen i dess nuvarande skrivning. Uppdrogs till ordförande
   Michael Marklund att framföra SCF:s synpunkter till Svenska Ishockeyförbundet.   
  4:3 Motion till RF-stämman 2021 
  Motion angående stadgeförändring värdegrund från SCF
  Beslutade styrelsen: 
  att:  godkänna och skicka in motion till RF-stämman enligt Bilaga 2. 
  4:4 Covid-19/Corona-pandemin 
  Informerades styrelsen med aktuell information från Folkhälsomyndigheten.  
  Beslutade styrelsen: 
  att:  via curling.se samt nyhetsbrev kommunicera nya nationella föreskrifter och 
   allmänna råd som gäller fr.o.m. 14 december.

 § 5.  Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Landslag
  Sport- och utvecklingschef informerade styrelsen om läget i landslagstruppen inför 
  kommande internationella mästerskap.
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  5:2 Rapporter utskott och projektgrupper
  Emma Pettersson (Ungdom och utbildning), Jan Olsson (Teknik) och 
  Michael Jörgensen (Tävlingrapporterade från utskottens pågående arbeten, 
  kommande möten och pågående projekt.
  5:3 Ekonomisk rapport per 31 oktober 2020

  Skickades till styrelsen inför styrelsemötet och föredrogs av skattmästare Marie Henriksson.

 § 6.  Kommande styrelsemöten 2020-2021
  Beslutade styrelsen att:
  att  nästa styrelsemöte ska hållas torsdag 21 januari kl 14:00-16:00 (Zoom). 

 § 7.  Mötets avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 16:26.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Emma Pettersson   
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Bilaga 1

 Underlag för beslut nationella tävlingar säsongen 2020-2021

TU:s bedömning är att förutsättningen att bedriva tävlingsverksamhet kommer att vara starkt 
påverkad fram till mars 2021 för att därefter förbättras. 

Styrelsen föreslås besluta i linje med denna rekommendation.
 
Följande tävlingar ställs in:
• Elitserien Damer
• Elitserien Herrar
• Division 1
• Junior SM
• Senior SM
• Veteran SM
• Figur SM
• SM damer
• SM herrar
 
Följande tävlingar ligger i dagsläget kvar enligt planering:
• YJSM (19-21 mars)
• JSM Mixed Dubbel (26-28 mars)
• SM Mixed (8-11 april)
• SM Rullstol (8-11 april)
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Motion till RF-stämman 2021

Motionärerna nedan föreslår att RF-stämman beslutar:

Att RF:s stadgar 3 Kap 1 §, 4 Kap 10 §, 5 Kap 1 § samt 6 Kap 1 § kompletteras i sin skrivning 
 så att Svensk idrott verkar enligt värdegrundens samtliga fyra principer och 
 strategiska områden.
 
Att stadgemallarna för SF, DF och föreningar ska uppdateras med jämförbara ändringar 
 angående strävan om mångfald och representation enligt samtliga diskriminerings-
 grunder, gällande samtliga valbara, styrande organ.

Bakgrund
 
Svensk idrott ska verka enligt värdegrundens samtliga fyra principer och strategiska områden.
 
Vi föreslår att idrottens styrande organ tar fler faktorer i beaktning vid val av de som ska leda och 
styra vår verksamhet. Detta för att lyckas med arbetet, framförallt gällande principerna Allas rätt att 
vara med, Demokrati och delaktighet samt det strategiska området som innebär att Idrotts-
rörelsen ska bli en ännu starkare samhällsaktör.
 
För en framgångsrik idrottsutveckling, behöver vi representation och mångfald på samtliga 
nivåer av idrotten. I dagsläget finns reglerat i stadgarna att vi ska ha jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt olika åldrar i styrelser, kommittéer och valberedningar. Det tycker vi är bra. 
 I vår motion föreslår vi att idrottens styrande organ även ska tillsättas i strävan att uppnå 
mångfald och representation ur fler perspektiv. 

Komplettering av RF:s stadgar 
Motionärernas förslag är fetmarkerade och understrukna i texterna nedan.
 

3 Kap Allmänna bestämmelser.
1§ Sammansättning av styrelse med mera
 
Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer, 
och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att 
ungdomar ingår. Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska också sträva efter mångfald och 
representation enligt samtliga diskrimineringsgrunder.
 
Jämställdhet, mångfald och representation av samtliga diskrimineringsgrunder ska också 
eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person ska ingå.
 

Bilaga 2
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4 Kap RF Stämma
10 § Valberedningen
 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas 
representerade. Stämman ska sträva efter att välja en valberedning med mångfald och 
representation enligt fler diskrimineringsgrunder.
 

5 Kap Riksidrottsstyrelsen
1§ Sammansättning, kallelse och beslutförhet
 
Sammansättning, kallelse och beslutförhet RS är, då RF-stämma inte är samlad, RF:s beslutande 
organ. RS, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och tio övriga ledamöter, valda av 
RF-stämman.
 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen ska också sträva 
efter ökad mångfald och representation enligt samtliga diskrimineringsgrunder.
 

6 Kap Riksidrottsnämnden
1§ Sammansättning
 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas 
representerade. Valberedningen ska också sträva efter ökad mångfald och representation enligt 
samtliga diskrimineringsgrunder.
 

Stadgemallar för SF, DF och föreningar
 
Vi föreslår att stadgemallarna för SF, DF och föreningar ska uppdateras med jämförbara 
ändringar angående strävan om mångfald och representation enligt samtliga diskriminerings-
grunder, gällande samtliga valbara, styrande organ. 
 
Vi står bakom motionen som är digitalt signerad enligt bilaga.

Förbund, kontakt:

Svenska Curlingförbundet, Ordförande Michael Marklund
Svensk Basket, Ordförande Susanne Jidesten
Åsa L Norlin, Ordförande Svenska Parasportförbundet
Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet, Ordförande Robert Sundberg

Bilaga 2


