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Styrelsemöte onsdag onsdag 19 juni 13:00-19:30  

Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Leif Öhman, Maria Davidson,
Marie Henriksson, Fredrik Lindberg, Jalle Jungnell, Henrik Alexander, 
Per Näsman, 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 Maria Davidson.

 § 4.  Bordlagda frågor och beslut

  4:1 Ansökan om modifiering av bidrag från Team Donald Davies & Partners
  Beslutade styrelsen att avslå ansökan från Team Donald Davies & Partners gällande
  ansökan för omfördelning av landslagsstöd för säsongen 2019-2020 då laget splittras.
  4:2 Inriktningsbeslut för satsning mixed dubbel fr.o.m säsongen 2019-2020
  Beslutade styrelsen att bifalla förslag  från förbundskapten Alison Kreviazuk gällande 
  stöd och satsning för lag i mixed dubbel säsongen 2019-2020. Uppdrogs till Alison att 
  tydliggöra urvalsprocessen och att även presentera förslaget och satsningen för 
  Sveriges Olympiska Kommitté som inledande diskussionsunderlag i förhandlingar 
  om framtida stöd.
  4:3 Ansökan om stöd från EM i Helsingborg 2019
  Beslutade styrelsen att bifalla inkommen ansökan från Helsingborgs CK om ekonomiskt
  stöd inför Europamästerskapen damer/herrar i november 2019. Beviljat stöd: 100.000 kr.
  Ledamot Emma Pettersson deltog ej i diskussionen och beslutet p.g.a jävsituation.
  4:4 SCF:s elitorganisation 2019-
  Efter omfattande dialoger och ett längre arbetspass beslutade styrelsen att fastställa
  struktur och organisationsschema för ny elitorganisation fr.o.m säsongen 2019-2020.   
  Med den nya organisationen som utgångspunkt beslutade styrelsen att gå vidare med
  rekrytering av ny "Sport- och utvecklingschef" för SCF. Upprogs till Stefan Lund och 
  Michael Marklund att inleda rekryteringsprocessen med målsättning att den ska vara 
  klar under september 2019. Bilaga 1 och 2.
  4:5 EM-uttagning damer 2019
  Beslutade styrelsen att uttagning inför EM damer 2019 ska ske genom ett EM-kval
  som spelas mellan Team Hasselborg och Team Panthera den 26-29 september 2019.
  Beslutet fattades med utgångspunkt från gällande förutsättningar där rättvisa 
  förhållanden inte kan uppnås genom uttagning genom ranking på World Curling Tour.
  EM-kvalet ska spelas i bäst av sju matcher och arena blir Danderyds Curlinghall.  
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  4:6 Inriktningsbeslut för budget 2019-2020 inkl. landslagsbudget
  a.) Beslutade styrelsen att bordlägga fastställande av total SCF:s budget 2019-2020 till 
  nästkommande styrelsemöte den 21 augusti 2019. Samtliga utskott uppdrogs att inkomma 
  med budgetunderlag i god tid innan mötet. 
  b.) Beslutade styrelsen att bifalla förslag till budget för landslag rullstolscurling under period 
  som sträcker sig fram till B-VM i november 2019. 
  4:7 Representation vid WCF:s Kongress 2019
  a.) Beslutade styrelsen att Michael Marklund och Stefan Lund representerar SCF vid 
  WCF:s Kongress 2019. Vidare beslutades att Maria Davidson ersätter Anette Norberg som
  internationell representant och att hon representeras genom fullmakt vid WCF:s Kongress. 
  4:8 Framtidskonvent 2019
  a.) Beslutade styrelsen att Framtidskonvent 2019 arrangeras helgen 16-18 augusti 2019 med
  konferenskryssning till Helsingfors. Inbjudan skickas till samtliga klubbar och distrikt och 
  SCF står för kostnaden för en deltagare/klubb och distrikt.

 § 5.  Frågor i tiden, rapporter och informationer
  5:1 RF: Ramar och principer för det ekonomiska stödsystemet för 2020 och framåt
  Genomgång och presentation för styrelsen gällande RF:s nya stödsystem som ska fastställas
  under hösten 2019. Informerade Stefan Lund om den gemensamma arbetsinsats som krävs för
  att kunna lämna redovisning och projektansökningar senast den 15 september 2019. 
  5:2 Genomgång ekonomiska rapporter per april 2019
  Genomgång och redovisning av det ekonomiska läget per 1 maj 2019.
  5:3 Information om nya landslagsavtal och anställning av SOK-lag
  Informerades styrelsen om nya landslags- och anställningsavtal för lag som tillhör 
  landslag och även ingår i topp-programmet hos Sveriges Olympiska Kommitté. 
  Landslagsavtalen kommer att användas för samtliga aktiva som representerar SCF.

 § 7. Övriga frågor
  Strategisk plan/utvecklingsplan för landslag Rullstolscurling
  Kopplat till beslut enligt punkt 4:6 efterlyste Jalle Jungnell en utvecklingsplan för landslag
  rullstolscurling. Uppdrogs till förbundskaptener Peter Narup och Alison Kreviazuk att 
  presentera underlag under hösten 2019. 
 § 8.  Mötets avslutande

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 19:05  

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  

Stefan Lund Michael Marklund Maria Davidson    
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PLATSANNONS PUBLICERAD JUNI 2019

SPORT- OCH UTVECKLINGSCHEF
Svenska Curlingförbundet (SCF) söker ny Sport- och utvecklingschef i en roll som 
även inkluderar uppdraget som Förbundskapten för våra framgångsrika landslag.

Om tjänsten

Som Sport- och utvecklingschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att medverka och bidra till 
övergripande utveckling av svensk curling och elitutveckling i synnerhet. Men du är inte ensam. SCF 
har en liten men dynamisk organisation där laget alltid går före jaget och där vi tillsammans ska hitta 
de bästa tillvägagångsätten för att leda, utveckla och företräda Svensk Curling. I den här tjänsten 
kommer du i många sammanhang vara ansiktet utåt för förbundet och samarbeta med flera olika 
människor. Vi ser därför att du har en utmärkt förmåga att bygga och utveckla relationer.

I dina arbetsuppgifter ingår bl.a:
• Vara med och driva förbundets långsiktiga verksamhetsutveckling som bl.a ska säkerställa må-

luppfyllelsen av SCF:s Verksamhetsinriktning och Riksidrottsförbundet (RF) strategi 2025.  

• Representera förbundet i dialoger och med SOK, RF, andra idrottsförbund och myndigheter.

• Ansvara för budget och tidsplaner inom området sport- och elitutveckling.

• Ansvarig för landslag med uppdraget att planera, genomföra och utvärdera internationella 
mästerskap.

• Genom en tydlig organisation stötta och utveckla våra lag och spelare som nyss kommit in i våra 
landslagsprogram, eller är precis steget bakom. 

Är det här du?
• Du besitter mycket goda ledaregenskaper, älskar att jobba i team och fokuserar på ett  

individanpassat ledarskap som inspirerar och motiverar.

• Du är strukturerad och har en hög administrativ förmåga. 

• Du har kunskap och erfarenhet av ett projektorienterat arbetssätt med tydliga mål.

• Du har tidigare meriter som tränare/ledare på högsta internationella nivå. 

• Du har mycket god datorvana och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i  
svenska och engelska. B-körkort är ett krav. 

Tjänstens omfattning är heltid, tillsvidare och tillträds enligt överenskommelse.

Ansök före den 26 juli, genom att skicka ditt CV och en motivering varför just du ska bli  
SCF:s nye sport- och utvecklingschef till stefan.lund@curling.se

Bilaga 2


