FÖRBUNDSMÖTE 2014

Danderyd 2014-08-26

Motioner till Svenska Curlingförbundets förbundsmöte 2014
A.) Inkom till Svenska Curlingförbundet 2014-05-20

Angående registeringsavgift för
Juniorspelare i två föreningar
Mälardalens Curlingförbund motionerade för 4 år sedan att en junior ska ha möjlighet att vara
tävlande medlem i två föreningar, en för seniortävlingar och en för juniortävlingar. Vi är mycket
tacksamma att denna motion gått igenom.
Nu när flera juniorer ser sin möjlighet att både få tävla med sina föräldrar i seniortävlingar
och även får delta i juniortävlingar med en sammarbetsklubb, oftast för att den egna klubben
inte kan tillgodose denna möjlighet, så har vi förstått att Svenska Curlingförbundet vill ta ut
full registreringsavgift för junioren av båda klubbarna. Detta tycker vi i Mälardalen strider mot
ursprungsmotionens syfte, dvs. att uppmuntra och förenkla deltagande i juniortävlingar.
Vi vill därför att registreringsavgiften för juniorer tävlandes för två föreningar sätts till 1 kr för
den förening där junioren endast är tävlande i juniorsammanhang.
Mälardalens styrelse genom Per Forsberg,
Tävlingsansvarig och Vice Ordförande.
Stockholm 2014-04-24.
B.) Inkom till Svenska Curlingförbundet 2014-05-20

Juniorspelare i två föreningar
Mälardalens Curlingförbund motionerade för 4 år sedan att en junior ska ha möjlighet att vara
tävlande medlem i två föreningar, en för seniortävlingar och en för juniortävlingar. Vi är mycket
tacksamma att denna motion då gick igenom under en försöks- och utvärderingstid.
Försöket har fallit mycket väl ut i Mälardalen och vi ser gärna att det permanentas.
Vi motionerar därför om att försöket skall permanentas från och med säsongen 2015/2016,
kommande säsong 2014/2015 täcks redan av försöksverksamheten.
Mälardalens styrelse genom Per Näsman,
Ordförande, Mälardalens Curlingförbund.
Danderyd 2014-05-20.
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C.) Inkom till Svenska Curlingförbundet 2014-05-27

Juniorspelare i två klubbar
För 4 år sedan fick Mälardalens Curlingförbund igenom en motion, där en junior gavs möjlighet
att tävla för två klubbar, en för juniortävlingar och seniortävlingar. Detta är vi i Djursholms CK
väldigt tacksamma för.
I vår hall är vi två klubbar, Djursholms CK och Stocksunds CK. Vi har beslutat att bilda en
gemensam juniorklubb, för att bla underlätta rekrytering av nya juniorer, större möjligheter att
bilda lag och att bättre kunna ta tillvara juniorernas intresse.
Vi har flera juniorer som har spelande föräldrar. Genom att juniorerna har möjligheten att
spela för två klubbar, kan dom även delta i tävlingar med sina föräldrar.
Eftersom försöksperioden nu är över, vill vi föreslå att möjligheten för juniorerna att tillhöra
två klubbar permanentas.
Kristina Burestad, Junioransvarig DCK
D.) Inkom till Svenska Curlingförbundet 2014-05-27

Angående registeringsavgift för
Juniorspelare i två klubbar
För 4 år sedan antogs en motion om att en junior ska ha möjlighet att vara tävlande medlem i
två klubbar, en för seniortävlingar och en för juniortävlingar. För oss i Djursholm har detta varit
väldigt bra.
I vår hall är vi två klubbar, Djursholms CK och Stocksunds CK. Vi har beslutat att bilda en
gemensam juniorklubb, för att bla underlätta rekrytering av nya juniorer, större möjligheter att
bilda lag och att bättre kunna ta tillvara juniorernas intresse.
Vi har flera juniorer som har spelande föräldrar. Genom att juniorerna har möjligheten att spela
för två klubbar, kan dom även delta i tävlingar med sina föräldrar. Detta tycker vi är jättebra.
Dock blir detta en dyr lösning, då Svenska Curlingförbundet vill ta ut full registreringsavgift
för junioren av båda klubbarna. Är inte målsättningen att få fler juniorer att delta i juniortävlingar? Då underlättar det knappast att ta ut dubbla fulla avgifter, eftersom många då väljer den ena
klubben och kan därför inte delta i så många tävlingar, kanske svårt att få ihop lag.
Vi vill därför föreslå att registreringsavgiften för juniorer, tävlandes för två klubbar, sätts till
1 kr för den förening där junioren endast är tävlande i juniorsammanhang.
Kristina Burestad, Junioransvarig DCK
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E.) Inkom till Svenska Curlingförbundet 2014-06-01

Curlingspelare representerar en förening!
Den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd på ett traditionellt, demokratiskt och starkt sätt.
Medlem – förening – distriktsförbund – specialdistriktsidrottsförbund/distriktsförbund
– specialförbund – riksidrottsförbund.
Det här i sin tur innebär; En medlem: en röst. Ett medlemskap: en klubbtillhörighet.
Föreningsstrukturen är något fint och något som vi även i den traditionsrika curlingsporten
ska värna om! Det är exempelvis föreningen som nominerar medlemmar och anmäler lag till
mästerskap och officiella tävlingar.
För att bygga upp föreningarna med rekryteringar bör vi inom curlingsporten, precis som i de
absolut allra flesta andra idrotter, värna om de enskilda föreningarna och dess framtid.
Därför ser vi det som ett stort fel att vi inom curlingsporten tillåter dubbla föreningstillhörigheter.
Att tillåta dubbla medlemskap, att tillåta juniorer representera två olika föreningar är inte
utvecklande för föreningsverksamheten.
Det är också tveksamt med dubbelregistrering till RF!
Att låta licensierade spelare tillhöra två olika föreningar är förödande för föreningarnas
utveckling. Kortsiktigt kan det vara bra, men långsiktigt slår det sönder juniorverksamheten
i föreningarna som inte kan fortsätta utvecklas. I alla idrotter fyller man ”underifrån” – inom
curlingen bildar vi istället nya konstellationer oavsett förening.
Det här är en grundläggande princip – en föreningstillhörighet – och bör inte vara någon speciallösning för att vissa föreningar inte ska sköta sin ungdomsverksamhet.
Det absurda kan ju vara att en spelare i en tävling kan få möta sig själv, anmäld som junior i en
förening, anmäld som senior i en annan.
Vi vet att en utvärdering efter provperioden på några år varit ute på remiss, men vi vill vara
tydliga och föreslå ett tydligt beslut i frågan.
Motion
CK Granit-Gävle föreslår att från och med säsongen 2015-2016 varje spelare, oavsett ålder,
bara kan registreras och få licens för en förening. Enkelt, tydligt och i enlighet med svenskt
föreningsliv.
Göran Backlund,
ordförande CK Granit-Gävle
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2014-08-05 SCF-styrelsens utlåtande om Juniorregel 11.1.2:
Styrelsen föreslår förbundsmötet att återgå till det gamla systemet att juniorer får representera
bara en klubb i såväl junior- som seniortävlingar. Inför beslutet hade styrelsen tagit del av den
genomförda utvärderingen.
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