
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 2018-11-10

Protokoll
Sty 3  |  2018-2019

Styrelsemöte torsdag 8 november kl 13:00-16:45  
Danderyds Curlinghall

Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Maria Davidson,  
Leif Öhman, Emma Pettersson, Fredrik Lindberg, Henrik Alexander, 
Anette Norberg, Evy Gustafsson, Stefan Lund.

  Ej Närvarande
  Jalle Jungnell 

 § 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 Marie Henriksson.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut

  4:1 Konstituering del II. 
  Beslutade styrelsen att utskott Utveckling placeras som eget utskott from årets säsong.
  Uppdrogs till Anette Norberg och Michael Marklund att utarbeta en uppdragsbeskrivning
  inför Styrelsemöte 4 2018-2019.
  Ordförande utskott och ledamöter säsongen 2018-2019:

  a.) Ungdomsutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Emma Pettersson.
  Ledamöter i utskottet: James Dryburgh, Hans Nyman, Anette Norberg, 
  Sara Carlsson, Magnus Swartling Greta Aurell och Emma Sunding.
  b.) Teknikutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Leif Öhman.
  Ledamöter i utskottet: Anders Rodin, Håkan Pålsson, Fredrik Lindberg,  
  Peja Lindholm, Jan Rydheim och Stefan Hasselborg.
  c.) Tävlingsutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Maria Davidson.
  Ledamöter i utskottet: Erika Nygren, Michael Jörgensen, Joaquim Reimertz.
  d.) Utvecklingsutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Anette Norberg
  e.) Utbildningsutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Emma Pettersson.
  Ledamöter i utskottet: Sara Carlsson, Patric Klaremo, Mikael Hasselborg, 
  Anna Gustafsson och Emma Sunding.
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  f.) Marknadsutskottet 
  Sammankallande och ordförande: Michael Marklund.
  Ledamöter i utskottet: Stefan Lund och Rolf Wikström.
  f.) Internationellt 
  Sammankallande och ordförande: Michael Marklund.
  Ledamöter i utskottet: Leif Öhman, Maria Davidson, Stefan Lund.  
  Uppdrogs till Stefan Lund att utarbeta en organisationsplan för 
  presentation av utskottens arbete.
  4:2 På remiss från Styrelsemöte 1 2018-2019 

  Beslutade styrelsen att fastställa ny ersättningsnivå till klubbar som arrangerar 
  SCF-tävlingar (högre seriespel och SM-tävlingar).
  Ny ersättningsnivå: 800 kr/bana och dag vid upp till fyra spelpass/dag. Vid fem spelpass/
  dag blir ersättningen 1 000 kr/bana och dag. Om arrangerande klubb önskar hjälp med
  funktionär från SCF görs ett avdrag om 800 kr/dag/funktionär. SCF står för resa och
  uppehälle. Ansökan om hjälp med funktionär skall skickas till Tävlingsutskottet när 
  det gäller domare och/eller tävlingsledare. Ansökan om hjälp med ismakare skickas 
  Teknikutskottet.  
  4:3 Beslut på frågor och ärenden som hänskjutits från Tävlingsutskottet
  Beslutade styrelsen att bifalla samtliga frågor, enligt Bilaga 1, som hänskjutits till SCF:s styrelse.
  Fredrik Lindberg och Marie Henriksson deltog ej i beslut som berörde Karlstads CK.
  4:4 Samarbetsavtal med Stricct Resebyrå
  Beslutade styrelsen att per den 1 januari 2019 ingå avtal med Stricct Resebyrå 
  enligt presenterat avtalsförslag.
  4:5 Fastställande av AU-beslut
  Beslutade styrelsen att fastställa AU-beslut gällande nominering till Idrottgalan 2019.
  Beslutade styrelsen att fastställa AU-beslut gällande uttagning till EM 2018.
  4:6 Nominering till WCF:s nya kommission för teknikfrågor
  Beslutade styrelsen att nominera Leif Öhman till WCF:s nya kommission för
  teknik- och anläggningsfrågor. Uppdrogs till Stefan Lund att skicka nominering.

 § 5.  Frågor i tiden, rapporter och informationer

  5:1 Curling World Cup klädsponsorer: Informerade Stefan Lund om pågående 
  förhandlingar med WCF gällande klädsponsor för Curling World Cup.  
  5:2 Curling World Cup: Leif Öhman och Stefan Lund lämnade en statusrapport
  från projektledning och arbetsgrupper. 
  5:3 Nationalarena: Information till styrelsen från Michael Marklund gällande arbetet 
  med att utse Jönköpings Curlinghall till landets första Nationalarena för curling. Skriftliga 
  underlag skickades till styrelsen inför mötet. Arbetet fortsätter under december 2019.
  5:4 EM Helsingborg 2019: Emma Pettersson lämnade en statusrapport om planeringen  
  inför EM i Helsingborg november 2019.
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 § 6. Planering kommande styrelsemöte 2018-2019
  Nästa styrelsemöte: Telefonmöte onsdag 12 december kl. 16:00-17:00

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

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Marie Henriksson   
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Bilaga 1

Elitserieplats via SM
I alla serier och SM-spel är det klubben som äger platsen. Det enda undantaget är eventuella 
friplatser till SM som kan delas ut till landslag och till lag som har en medlem som är reserv 
i landslaget. I detta fall som nu verkar diskuteras inom vår sport har klubben Karlstad spelat 
till sig en plats i elitseriekvalet via SM. 
 Det står klubben fritt att välja vilket lag/spelare (så länge spelaren under innevarande 
säsong inte har spelat elitserien) som ska representera dem i kvalet. Det står alltså alla 
klubbar fritt att avgöra vilka spelare som ska representera dem på de platser de har i de 
olika seriespelen.

Klubbuttagning för att representera en klubb i högre seriespelet
I år har Sundbybergs CK valt att arrangera en klubbuttagning för att bestämma vilket lag 
som ska representera dem i elitserien. Detta kval är en klubbtävling och anses inte klubb-
bindande enligt de tävlingsbestämmelser som gäller för 2018-2019. 
 Detta kval är inte arrangerat av SCF och därmed kommer SCF inte att bedöma deltagande 
spelare som klubb-bundna till Sundbyberg. Det är en klubbfråga hur detta hanteras. Kan 
möjligtvis vara en distriktsfråga men absolut inte en fråga för SCF.

Vakans i elitserien Herrar
En vakans i elitserien herrar uppstår i och med att Skellefteå curlingklubb avsäger sig en av 
sina platser. Klubben har alltså inte möjlighet att fylla platsen. Enligt då gällande tävlings-
bestämmelser ska platsen erbjudas det förlorande laget i elitseriekvalet. 
 I år visade det sig vara Borlänge curlingklubb. Borlänge CK har tyvärr ingen möjlighet att 
fylla platsen utan tackar nej. Härmed uppstår en situation som inte finns beskriven i tävlings-
bestämmelserna utan TU/SCF måste göra en tolkning. 
 Till sin hjälp har man ett antal formuleringar att tolka. Det finns alltså inte beskrivet vilken 
klubb som ska erbjudas platsen i turordning. Det finns dock en beskrivning om hur en ytterli-
gare vakans ska hanteras. Om en sådan uppstår ska den erbjudas den klubb som var närmast 
att klara sig kvar i elitserien föregående säsong. TU har, med stöd av SCF´s styrelse, beslutat 
att tolka det så som att platsen kan erbjudas Norrköping som var den klubb som var närmast 
att klara sig kvar (hamnade överst på kvalplatsen). Här kan också tolkas att platsen ska 
erbjudas till den klubb som var närmast att klara sig kvar av de som direkt åkte ur, i år 
Göteborg CK. Det skulle även kunna tolkas som att platsen ska erbjudas klubbarna i tur-
ordning i elitseriekvalet. TU/SCF var tvungna att göra en slutlig tolkning och gjorde också 
så. Platsen erbjöds den klubb som var närmast att klara sig kvar, dvs Norrköpings CK.
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Bilaga 1

Följd av vakans i elitserien
Som en följd av ovan nämnda kniviga situation gör TU/SCF här ett misstag och missar att 
meddela Norrköpings CK att de såklart inte har kvar den nedflyttade platsen i Div I södra när 
de nu är åter i elitserien. Detta får till följd att den klubb i Div I södra som var närmast att vara 
kvar i serien ska erbjudas platsen. 
 Denna plats har erbjudits klubben, i detta fall Göteborgs CK. Göteborg CK har ej möjlighet 
att fylla platsen. Den ska då enligt tävlingsbestämmelserna erbjudas till den klubbens distrikt 
vilket också har skett, men det distriktet hade heller inte möjlighet att fylla platsen. 
 Platsen ska då lämnas till det distrikt vars klubb var närmast att vara kvar i div I södra 
föregående säsong. I detta fall Småland/Östergötland eftersom ett lag från Norrköpings CK 
var närmast att klara sig kvar. De hanterar frågan enligt sina distriktsbestämmelser och 
meddelar SCF att platsen kommer fyllas av ett lag från Norrköpings CK.

Samtliga ärenden har behandlats av Tävlingsutskottet och beslutats enhälligt av 
SCF:s styrelse den 8 november 2018.
Dock ska noteras att som ordförande och medlem i Karlstads CK:s styrelse så deltog ej 
Fredrik Lindberg och Marie Henriksson i beslut som berör Karlstad CK.


