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Styrelsemöte (Zoom) tisdag 16 mars 2021 kl 15:00-17:00  
  Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Marie Henriksson, Jalle Jungnell,
  Doris Högne Rydheim, Jan Olsson, Kristina Söderström, Michael Jörgensen. 
  Ej närvarande med anmält förhinder: Göran Carlsson. 
  Valberedning: Kjell Haglund. Adj: Maria Prytz, 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 Doris Högne Rydheim.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut
  4:1 Corona-pandemin
  Styrelsen behandlade och diskuterade aktuellt läge utifrån senaste information från RF.
  Beslutade styrelsen: 
  att:  inga ytterligare åtgärder är nödvändiga vid tidpunkten för styrelsemötet.
  4:2 Distriktsmöte – datum och innehåll
  Beslutade styrelsen: 
  att:  bjuda in till Distriktsmöte torsdag 22 april kl 15:00-17:00
  att:  Michael Marklund och Stefan Lund sammanställer agenda som bl.a innehåller
   aktuell information om Corona-pandemin, ansökningar om kompensationsstöd,
   tävlingssäsongen 2021-2022, rekryteringsaktiviteter hösten 2021 och aktuellt 
   utbildningsutbud från SCF.
  4:3 Nivåer på traktamente för kommande VM herrar, VM damer och VM mixed dubbel 2021
  Beslutade styrelsen: 
  att:  för kommande VM Herrar 2021, VM Damer 2021 och VM Mixed dubbel 2021 höja nivån  
   på nivån för utlandstraktamente för spelare/ledare till 100% av gällande nivå för 
   respektive land. Det normala är att SCF betalar 60% (80% Schweiz)  av gällande nivå 
   men det speciella läget med Corona-pandemin där spelare/ledare tvingas leva i "bubbla"  
   höjer kostnader för mat till extrema nivåer. Beslutet gäller endast säsongen 2020-2021 
   och ska inte anses vara normgivande för framtiden. 

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Rapporter utskott och projektgrupper
  Teknikutskottet: Jan Olsson informerade om pågående arbete och kommande projekt 
  i utskottet som bl.a inkluderar: utbildningar ismakare med kursstarter hösten 2021, projekt 
  för att investera status på curlingstenar hos landets alla curlingföreningar. Mer information   
  kommer efter utskottets nästa möte som kommer att genomföras 31 mars. 
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  Utbildningsutskottet: Emma Pettersson, informerade om pågående och genomförda 
  utbildningar. Genom SCF:s digitala utbildningar har ett rekordstort antal nya ungdomsledare   
  examinerats och den pågående utbildningen för äldresatsningen har 28 deltagare.
  Utskottet för rullstolscurling: Utskottet har en inplanerad arbetsdag i maj för att planera 
  arbetet inför kommande säsong. Samtliga satsningar som tvingats till paus kommer att 
  flyttas framåt till kommande budget. 
  5:2 Rapport från möte med SOK
  Maria Prytz, Michael Marklund och Stefan Lund rapporterade från genomförd dialog 
  med Sveriges Olympiska Kommitté. 
  5:3 Internationella mästerskap
  Stefan Lund lämnade en statusuppdateringar för kommande ansökningar av 
  internationella mästerskap. Dialog fortsätter med WCF och destinationer.
  5:4 Kompensationsstöd SCF för Q3 och Q4 2020 
  Beslutat stöd från Riksidrottsförbundet presenterades och redovisades för styrelsen.
  5:5 Landslag – lägesrapport 
  Maria Prytz rapporterade om läget inför VM Herrar  samt nyheten att även VM damer 
  kommer att flyttas till Calgary, Kanada. Nytt datum för VM damer blir 30 april - 9 maj 2021. 
  Fortfarande stor osäkerhet när det gäller VM mixed dubbel. Maria informerade också om
  att SCF planerar för ett nytt elitläger på Bosön under hösten 2021. 

  5:6 Mattcurling Parasportförbundet 
  Stefan Lund informerade om det pågående arbetet att inkludera Mattcurling hos SCF.  
  Förbundet för mattcurling tillhör idag Parasportförbundet. Arbetet fortsätter enligt plan
  och den avsiktsförklaring som är tecknad sedan tidigare.

	 § 6.		 Kommande styrelsemöten 2020-2021
  Beslutade styrelsen att:
  att  nästa styrelsemöte ska hållas tisdag 27 april kl 15:00-17:00 (Zoom). 

	 § 7.		 Mötets	avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 16:45.  
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