Verksamhetsberättelse 2020 – 2021
Styrelsen för Mälardalens Curlingförbund får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2020-05-01 - 2021-04-30.

Verksamhetsåret i sammanfattning
Årets säsong har präglats av Corona-pandemin och de restriktioner för bl. a.
tävlingsverksamhet som har gällt. Styrelsen planerade för seriespel, DM och
Mälardrottningen. All tävlingsverksamhet fick dock ställas in på grund av beslutade
restriktioner. Samtliga klubbar behåller de platser i seriespelet de skulle ha haft säsongen
2020/2021.
Distriktet har dock ändå varit representerat i internationella mästerskap då spelare i distriktet
ingått i landslagen. Lag Hasselborg från Sundbybergs CK deltog i maj 2021 i VM för damer i
Canada där de slutade på fjärde plats och därmed säkrade en plats för Sverige i OS 2022.
Almida de Val från Sundbybergs CK deltog tillsammans med Oskar Eriksson i maj 2021 i
VM i Mixed Dubbel i Skottland, där de bärgade en bronsmedalj efter att ha varit obesegrade i
gruppspelet. Vidare nådde spelare från distriktet följande resultat i SM Mixed Dubbel:
•
•
•

Almida de Val
Therese Westman/Robin Ahlberg
Isabella Wranå

Sundbybergs CK
Stocksunds CK
Sundbybergs CK

1:a
2:a
3:a

Den anställde kanslistens anställning avslutades den 28 januari 2021.
Som stöd till distriktets klubbar beslutade styrelsen att inte ta ut någon medlemsavgift av
klubbarna.

Förvaltningsberättelse
Mälardalens Curlingförbund har som uppgift att utveckla och underhålla curlingsporten inom
Södermanland, Uppland, Västmanland, Gotland och Stockholm. Förbundet samordnar och
genomför seriespel och distriktstävlingar för klubbar inom distriktet. Förbundet fungerar
vidare som stödfunktion för distriktets klubbar och genomför bland annat utbildning.
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Förbundets styrelse och valda funktionärer har under verksamhetsåret utgjorts av följande:
Per Näsman
Per Forsberg
Lasse Hanson
Sheila Höglund
Jeff Martin
Fredrik Malmqvist
Kristina Söderström

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Claes Dahlberg
Sylvia Liljefors
Evy Gustafsson

revisor
revisorsuppleant
adjungerad ledamot till och med den 28 januari 2021

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten under verksamhetsåret.
•
•
•
•
•

Förbundets representant vid Svenska Curlingförbundets årsmöte var Sheila Höglund.
Förbundets representant vid RF-SISU Stockholms Idrottsförbunds årsmöte var Lasse
Hanson.
Förbundets representant vid RF-SISU Västmanlands Idrottsförbunds årsmöte var
Sheila Höglund.
RF-SISU Sörmlands Idrottsförbund och RF-SISU Upplands Idrottsförbund har
årsmöte först 2022.
RF-SISU Gotlands Idrottsförbunds årsmöte var inställt.

Medlemmar
Följande 10 klubbar har under verksamhetsåret varit anslutna till Mälardalens
Curlingförbund:
Distrikt
Stockholm

Klubb

Amatörföreningens CK
Danderyds CK
Djursholms CK
Stocksunds CK
Sundbybergs CK
Gotland
Slite CK
Södermanland Nyköpings CK
Södertälje CK
Västmanland CK Silverstenen
Uppland
IK Fyris Uppsala
Summa

Medlemmar
2020-2021
79
0
128
86
160
21
22
75
53
96
720

Medlemmar
2019-2020
78
11
139
71
176
21
27
97
83
115
818

Skillnad
+1
-11
-11
+15
-16
0
-5
-22
-30
-19
-98
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Resultat och ställning
Mälardalens Curlingförbunds ekonomiska utveckling i sammandrag:

Verksamhetsintäkter:
Verksamhetens resultat:
Balansomslutning:
Antal anställda:

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

26 783 kr
-67 757 kr
474 801 kr
1

200 197 kr
28 545 kr
542 558 kr
1

211 330 kr
13 391 kr
529 293 kr
1

201 410 kr
4 061 kr
518 622 kr
1

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat:
Balanserat resultat:
Årets resultat:
Överförs i ny räkning:

542 558 kr
-67 757 kr
474 801 kr

Framtida utveckling
Kommande säsong kommer starkt påverkas av att innevarande säsong aldrig kom igång.
Verksamheten inom distrikten har av nödvändighet gått på sparlåga och endast administrativa
uppgifter blivit utförda.
De mycket lyckade, men stoppade, satsningarna på ungdomar respektive damer kommer att
återupptas och intensifieras och vi hoppas att den intensifierade satsningen kommer att väcka
stort intresse bland klubbarna. Vi planerar också att utöka satsningarna på rullstolscurling
respektive veteranverksamhet. Vi har även tillfört en post för utbildning i vår budget. Mer om
satsningarna på årsmötet.
Styrelsen avser att under hela kommande säsong på olika sätt stötta klubbarna i sin
medlemsvärvningsverksamhet. Om/när restriktionerna släpps gäller det att få tillbaka
medlemmar som slutat under nedstängningen och samtidigt rekrytera nya. Vi måste hitta fler
och nya sätt att marknadsföra curling och vi har förhoppningen att på det sättet nå ut till fler
så att vi dels kan få fler medlemmar och dels göra curlingen ännu mer känd i det omgivande
samhället.
Kommande säsong kommer att bli viktig för distriktet och distriktets klubbar då det kan vara
svårt att få tillbaka alla de medlemmar som gick miste om curlingverksamheten långt innan
innevarande säsong var över. Styrelsen avser att stötta distriktets klubbar med rekryteringen
kommande säsong eftersom den bästa tiden för rekrytering ”försvann” innevarande säsong
och planerade rekryteringsaktiviteter var tvungna att läggas ner. Distriktet och distriktets
klubbar behöver fler medlemmar.
Styrelsen avser vidare att under kommande verksamhetsår stötta utbildningsverksamhet. Detta
i syfte att öka curlingkompetensen i klubbarna och distriktet. Det kan också vara ett bra sätt
att lotsa nya medlemmar in i curling verksamheten.
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Intresset för curlingen i samhället är fortfarande stort och vi måste alla hjälpa till att arbeta för
att vår verksamhet, curling, återtar och utökar sin plats i samhället under kommande säsong.
Förhoppningsvis kommer stundande vinter-OS hjälpa till med det.

Stockholm i maj 2021

Per Näsman

Per Forsberg

Sheila Höglund

Jeff Martin

Lasse Hanson

Fredrik Malmqvist

Kristina Söderström
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