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Styrelsemöte (Zoom) tisdag 27 april 2021 kl 15:00-17:00  
  Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Marie Henriksson, Jalle Jungnell,
  Doris Högne Rydheim, Jan Olsson, Göran Carlsson, Kristina Söderström, Michael Jörgens-
en. 
  Ej närvarande med anmält förhinder: Maria Prytz. 
  Valberedning: Per Näsman. Adj: 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 Corona-pandemin
  Styrelsen följer och diskuterade aktuellt läge utifrån senaste information från RF.
  Beslutade styrelsen: 
  att:  inga ytterligare åtgärder är nödvändiga vid tidpunkten för styrelsemötet.
  4:2 Kompensationsstöd SCF och SDF för kommande ansökningsperiod
  Beslutade styrelsen: 
  att:  uppdra till Stefan Lund att samla inkomna ansökningar från Distriktsförbund
   och sammanställa för att skicka en samlad ansökan till RF.
  4:3 Medlemsutveckling och beslut om fortsättning för medlemsutredning
  Aktuellt underlag på antal medlemmar och antal föreningar presenterades för styrelse
  inför mötet. Effekten av Corona-pandemin är tydlig och nedgången på antalet medlemmar
  har en prognos på -15-20% för verksamhetsåret 2020-2021.   
  Beslutade styrelsen: 
  att:  sammanställa förslag till beslut inför Förbundsmötet 2021 gällande 
   nivåer på medlemsavgifter för säsongen 2021-2022.
  att:  fokus på SCF:s arbete blir att återrekrytera medlemmar som slutat p.g.a Corona-
   pandemin samt att nyrekrytera genom nya satsningar i nära samarbete med 
   föreningar och distrikt.
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  4:4 och 4:5 Distriktsmötet 22 april 2021
  Styrelsen återkopplade och diskuterade förslag och synpunkter från det genomförda 
  Distriktsmötet och planerade för det kommande mötet med föreningar 11 maj 2021.   
  Beslutade styrelsen: 
  att:  genomföra presenterade förslag gällande rekryteringsaktiviteter under hösten. 
   Tidigare beslutade satsningar mot barn/ungdom, rullstolscurling och idrott 
   för vuxna/äldre kommer att återstartas under förutsättning att restriktioner från 
   FHM inte kvarstår.
  4:6 Ansökan Junior-VM mars 2022
  Budgetförslag och underlag presenterades för att ansöka och genomföra 
  Junior-VM 5-12 mars 2022 i Jönköping, Sverige.
  Beslutade styrelsen: 
  att:  SCF står bakom ansökan tillsammans med Jönköpings CC för genomförande av 
   Junior-VM 2022 i Sverige.
  att:  en utgiftspost på 200.000 kr ska avsättas i budget för 2021-2022 för Junior-VM 2022. 
  att:  slutgiltigt kontrakt från WCF presenteras för godkännande vid kommande styrelsemöte. 

	 § 5.		 Frågor i tiden, informationer, rapporter
  5:1 Rapporter utskott och projektgrupper
  Utskottet för rullstolscurling: Utskottet har en mängd inplanerade satsningar under 
  kommande säsong med fokus på; coach-hjälp, läger, tränarstöd till föreningar för klubb-
  utveckling och rekrytering, genomförande av rullstolscurlingens dag (synkas med SCF:s
  centrala rekryteringsprojekt), medverkande vid "Start your impossible Camp och
  att kunna återstarta Sweden Tour under säsongen. 
  Teknikutskottet: Jan Olsson informerade om kommande utbildningar för ismakare 
  start under hösten 2021. 
  Centralt: Doris Högne Rydheim tackade Sara Carlsson för viktigt strukturellt arbete
  med omstart för Distriktsförbundet Värmland-Örebro. Årsmöte har genomförts och
  alla styrelseposter är fyllda. Till ordförande för distriktet valdes Camilla Lindqvist, Örebro.
  Tävlingsutskottet: Rapporterade om det pågående arbetet med tävlingskalender för
  säsongen 2021-2022. Arbetet är något försenat p.g.a osäkerhet och sena beslut för
  internationella tävlingar som måste synkroniseras med svenska tävlingar.  
  5:2 Ekonomisk prognos 2020-2021
  En uppdaterad ekonomisk prognos skickades till styrelsen inför styrelsemötet. 

  5:3 Internationella mästerskap
  Stefan Lund lämnade en statusuppdateringar för kommande ansökningar av 
  internationella mästerskap. Dialog fortsätter med WCF och destinationer.
  5:4 Riksidrottsmötet 2021
  Styrelsen gick igenom beslutsunderlag inför Riksidrottsmötet 2021. 
  Ordförande Michael Marklund är SCF:s ombud med rösträtt vid mötet.



Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Svenska
Curlingförbundet

Tel. 08 683 30 15 
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

Stockholm 2021-04-27

Protokoll
Sty 10  |  2020-2021

	 § 6.		 Kommande styrelsemöten 2020-2021
  Beslutade styrelsen att:
  att  nästa styrelsemöte ska hållas tisdag 1 juni kl 16:30-18:00 (Zoom). 

	 § 7.		 Mötets	avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 17:10.  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Emma Pettersson   
 


