MOTIONER

Farsta 2012-07-04

Årsmötet 2012 - §12 – motioner
§12 a) Karlstads CK: Förslag till stadgeändring §5 Beslutande organ:
Årsmötet = två möten
Ett vårmöte som behandlar följande frågor;
• Val till styrelsen
• Budget för kommande säsong
• Övrigt
Ett höstmöte som fastställer Verksamhetsberättelsen med bokslutet.
Motivering:
• Innebär att nya styrelseledamöter kan gå ”bredvid” och är därmed inne i de aktuella frågorna.
• Innebär att alla i styrelsen är med/vet den budget som de skall jobba med.
Ex ifall det är någon investering eller liknande.
• Vi tappar inte fart p g a att vi är en säsongssport
§12 b) Karlstads CK: Förslag till stadgeändring §6 Verksamhets- och räkenskapsår:
Ändra räkenskapsår
Många klubbar har fått nya hallar vilket innebär att man kan ha isen kvar för spel och aktiviteter
under maj- juni.
Förslag att Svenska Curlingförbundet ändrar sitt räkenskapsår till JULI- JUNI för att följa den nya
tidens curling-säsong.

SCF-styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår förbundsmötet avslag på motionerna eftersom en budget inte kan behandlas
förrän utfallet av föregående säsong är klar. Vidare skulle en senareläggning av budgetåret med två
månader innebära att höstmötet inte kan äga rum förrän i oktober.
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Årsmötet 2012 - §12 – motioner
§12 c) Styrelsen:
Utvärdering av årsmötesbeslut 2010 angående juniorers klubbrepresentation
Vid årsmötet 2010 beslutades att bifalla en motion från Mälardalens CF om förändring av tävlingsbestämmelserna regel 10.1 Representation gällande juniorer enligt följande:

”Aktiv juniorcurlare får representera två klubbar under en och samma säsong,
men då gäller att den endast får spela juniortävlingar för den ena klubben och
endast övriga klubbundna tävlingar för den andra klubben. De två klubbarna
kan vara samma klubb om så junioren väljer.”
Med beslutet låg också att förändringen skulle utvärderas om två år.
På uppdrag av Tävlingsutskottet hade en utvärdering gjorts av Stefan Lund som skriftligen tillfrågat ett antal klubbledare. Resultatet av utvärderingen har redovisats för styrelsen. Mot bakgrund av inkomna svar har styrelsen beslutat att föreslå årsmötet att återgå till det gamla systemet
att juniorer får representera bara en klubb i såväl junior- som seniortävlingar.
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