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Styrelsemöte tisdag 12 maj 2020 kl 17:00-19:00  
  Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Fredrik Lindberg,  
  Doris Högne Rydheim, Leif Öhman, Marie Henriksson, Jalle Jungnell, Henrik Alexander, 
  Maria Prytz, Alison Kreviazuk, Kjell Haglund, Stefan Lund. 
  Ej närvarande med anmält förhinder: Michael Jörgensen

 § 1.  Mötets öppnande
  SCF:s ordförande Michael Marklund hälsade alla välkomna till mötet. 
  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 Genomgång på inkomna remissvar för nya stadgar
  Styrelsen gick igenom samtliga inkomna synpunkter gällande förslag till nya stadgar och 
  beslutade:
  att  nytt förslag till stadgar skickas ut till Distriksförbunden måndag 18 maj. 
  att  att skicka en kallelse till extra årsmöte den 1 juni 2020 för 
   beslut gällande förslag till nya stadgar. 
  4:2 Representantskap och spelarråd inför säsongen 2020-2021
  Beslutade styrelsen:
  att  bjuda in till ett möte för Representantskap med Distriksförbunden den 1 juni 2020. 
  att  mötet leds av Tävlingsutskottet och behandlar bl.a Tävlingskalender 2020-2021  
   och långsiktig planering för SM-tävlingar. 
  4:3 VM Seniors 2021 (+51 år). Bordlagd från Sty 7 2019-2020
  P.g.a den pågående Coronapandemin ställdes VM 2020 in. Styrelsen tog upp ett förslag 
  till förändring av uttagning för VM Seniorer (+51 år) som skulle innebära att vinnare av SM 
  under innevarande säsong behåller platsen som representanter vid VM Seniorer 2021 och 
  att den modellen även skulle användas i framtiden. För - och nackdelar med de olika 
  modellerna belystes och diskuterades.    
  Beslutade styrelsen:
  att  inte bifalla förslaget till förändring av nuvarande modell. 
  att  vinnarna vid SM Seniors (+51 år) 2020-2021 representerar Sverige 
   vid VM Seniorer (+51 år) 2021.
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  4:4 Utredning spelform SM damer, herrar och rullstolscurling    
  Beslutade styrelsen efter inkommet förslag från Tävlingsutskottet:
  att  att uppdra till utvecklingsutskottet att utreda spelformer (antal lag) för framtida 
   SM damer, herrar och rullstolscurling.
  4:5 Ändring i Tävlingsbestämmelser för Elitserien damer och SM herrar    
  Beslutade styrelsen efter inkommet förslag från Tävlingsutskottet att genomföra
  följande ändringar i Tävlingsbestämmelser inför säsongen 2020-2021:
  att  Elitserien damer spelas som en enkelserie med slutspel för de tre bäst placerade
   lagen. Lag med placering 1 går direkt till final och lagen på platserna 
   2-3 spelar semifinal om den sista finalplatsen.
  att  Slutspel i SM Herrar avgörs med rakt slutspel (kvartsfinal, semifinal och final)
  4:6 SCF stöd mixed dubbel, landslagstrupp och kriterier    
  Beslutade styrelsen: 
  att  fastställa kriterier för uttagning till landslagstrupp i mixed dubbel enligt Bilaga 1. 
  4:7 Motioner inför WCF:s Kongress 2020    
  Beslutade styrelsen: 
  att  fastställa och skicka in motioner gällande rullstolscurling inför WCF:s Kongress 2020.

 § 5.  Rapporter och informationer med följande beslut
  5:1 Genomgång ekonomiska rapporter per den 31 mars 2020
  Skattmästare Marie Henriksson rapporterade och gick igenom ekonomiska rapporter  
  per den 31 mars 2020. 
  5:2 Rapport och information från projektgrupp 17-25 år
  Jacob Hanna gästade mötet och presenterade idéer och tankar som framkommit i 
  projektgruppen för utveckling i målgruppen 17-25 år. 
  5:3 WCF:s informationsmöte den 12 maj kl 15:00
  Rapporterade Alison Kreviazuk och Stefan Lund från det under dagen genomförda
  informationsmötet med WCF. 

 § 6.  Kommande styrelsemöte
  Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:
  Sty 9 2019-2020: 11 maj 2020 kl. 17:00-19:00 (Zoom)

 § 7.  Mötets avslutande
  Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 18:50  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Emma Pettersson    
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SCF Stöd i Mixed Dubbel

Landslagstrupp

För lag finns tre sätt att kvalificera sig för en plats i landslagstruppen:
1. Mixed-dubbel ‘Order of Merit*’ #1 av de svenska lagen på rankingen
2. Mixed-dubbel ‘Order of Merit*’ #2 av de svenska lagen på rankingen
3. Förbundskaptenen har möjlighet att erbjuda ytterligare ett lag en plats i landslagstruppen om hen 

anser att det finns ett lag med stor chans att erövra medaljer som inte placerat sig topp två av de sven-
ska lagen på Mixed-dubbel ‘Order of Merit*’.

Om ett av de två högst rankade lagen splittras, har förbundskaptenen möjlighet att använda
platsen för andra wildcard. Max tre lag och minimum ett lag kommer att kvalificera sig varje
säsong. Ansökan om wildcard måste skickas in före första juni .
*‘Order of Merit’ (Curlingzone)

VM-kvalificering 2020-2021

Förbundskapten och Sportchef kommer att nominera laget till SCF:s styrelse för VM Mixed
dubbel 2021, baserat på uttagningskriterier som har skickats ut till landslag mixed dubbel och
kvalificerade dam- och herrlag i landslagstruppen. 
 Lagen som kvalificerar sig och vill deltaga i uttagningsprocessen ska skicka in sin ansökan senast 
 den 1 juni 2020. Förbundskapten och Sportchef gör sin nominering av VM-laget i början av februari 2021.

*Ovanstående uttagningar kan behöva förändras beroende på världsläget med Covid-19. 
Alla spelare och coacher kommer att uppdateras om förändringar sker.

Kriterier

För att lagen ska få en plats i landslagstruppen gäller förutom ovanstående att lagen ställer upp på
den utvecklingsplan som formas tillsammans med förbundskapten och sportchef.
Landslagstruppen utses i juni och gäller för kommande 12 månader.

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

Bilaga 1


