PROTOKOLL
Förbundsmöte 2017

Svenska Curlingförbundets Förbundsmöte 2017
Lördagen den 30 september 2017 kl 13:00 Östergårds Konferens, Danderyd.
		 Mötet öppnas
Ordförande Michael Marklund öppnade mötet med utdelning av utmärkelsen Årets Klubb
som för säsongen 2016-2017 tilldelades Sundbybergs CK. Klubben representerades av
ordförande Henrik Edlund som passade på att tacka alla ideella krafter som finns i klubben
idag och alla som under flera decenium har byggt grunden för verksamheten.
Årets Ungdomsledarstipendium tilldelades Margaretha Dryburgh och öppningen av
mötet avslutades med utdelning av WCF:s stora standar till världsmästarna för seniorer, lag
Wranå från Sundbybergs CK, som under säsongen tog sitt andra raka VM-guld.

§1. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Doris Högne Rydheim.

§2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

§3. Mötets utlysande
Förklarades mötet stadgeenligt utlyst.

§4. Upprop
Företogs upprop och justering av röstlängd med totalt 126 röster.

§5. Val av rösträknare/justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Gert Erlandsson, Örebro
och Flemming Patz, Östersund.

§6. Verksamhetsberättelsen
Föredrogs Verksamhetsberättelsen av ordföranden Doris Högne Rydheim.
Sedan inget av ombuden i övrigt hade någon anmärkning godkändes Verksamhetsberättelsen
och lades till handlingarna.

§7. Årsbokslutet
Årsbokslutet för 2017-2018 föredrogs av Michael Marklund som samtidigt redogjorde för
styrelsens budgetförslag för 2017-2018. Sedan inget ombud hade något att anmärka godkändes
Årsbokslutet och lades till handlingarna.

§8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2016-2017 föredrogs av revisor Peter Ek från
Grant Thornton.
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§9. Ansvarsfrihet
Med utgångspunkt från § 8 godkändes resultat- och balansräkningen och lades till
handlingarna. Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§10. Avgifter
Beslutade förbundsmötet att bifalla styrelsens förslag om oförändrade avgifter för
verksamhetsåret 2017-2018 enligt följande:
Inträdesavgift per förening
500:Avgift per förening, baserad på antalet medlemmar:
Seniorer (inkl. försäkring Folksam)
310:Juniorer (inkl. försäkring Folksam)
175:-

§11. Fastställande av verksamhetsinriktning
Beslutade förbundsmötet att fastställa presenterad Verksamhetsinriktning för
pågående och närmast följande verksamhets- och räkenskapsår.

§12. Verksamhetsplan och budget
Beslutade förbundsmötet, efter genomgång, att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan
och budget för det kommande verksamhetsåret.

§13. Förslag och motioner
		a.) Beslutade Förbundsmötet att ge bifall till den inkomna motionen från SCF:s styrelse
		 gällande modernisering av stadgar för ärenden vid Förbundsmötet; § 11 Fastställande av
		 Verksamhetsinriktning och § 12 Verksamhetsplan och budget. Den inkomna motionen,
godkändes efter mötets öppnande för att kunna verkställas under pågående möte.
		b.) Beslutade Förbundsmötet att ge bifall till den inkomna motionen från Östersunds CK
		 gällande Coach time out för yngre juniorer. Uppdrogs till Tävlingsutskottet att utarbeta
		 förslag till tävlingsbestämmelser för kommande säsong.
		c.) Beslutade Förbundsmötet att ge avslag för den inkomna motionen från Östersunds CK
		 gällande nya Juniorklasser vid Figur-SM.
		d.) Beslutade Förbundsmötet (FM) att ge avslag för den inkomna motionen om “U18” som
		 ny ålderklass vid Junior-SM med hänvisning till internationella tävlingsdiscipliner.
		 SCF:s styrelse och Tävlingsutskottet fick dock synpunkten från Förbundsmötet att
		 bevaka frågan och följa utvecklingen.

§14. Val av ordförande
Till ordförande i förbundet och tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för ett år,
omvaldes Michael Marklund, Skellefteå med acklamation.

§15. Val av ledamöter
Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år, valdes:
Marie Henriksson, omval
Maria Davidson, omval
Emma Pettersson, omval
Till suppleant för två år valdes: Jalle Jungnell, nyval
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§16. Val av revisorer
a) Beslutade Förbundsmötet att godkänna upphandling av auktoriserade revisorer;
Peter Ek och Pernilla Varverud från Grant Thornton.
b) Till lekmannarevisor för ett år, valdes:
Henrik Edlund (nyval) med Lennart Johansson (omval) som personlig ersättare.

§17. Val av valnämnd
Till ledamöter i valnämnden för ett år valdes med acklamation:
Evy Gustavsson, nyval
Erika Nygren, nyval
Björn Sidén, omval
Per Näsman, omval
Till ordförande i valnämnden, valdes: Per Näsman

§18. Kungörelseorgan
Som officiella kungörelseorgan antogs www.curling.se och hemsidan Idrottens Kungörelser.
Doris Högne Rydheim avslutade Förbundsmötet kl. 14:05
Vid protokollet

Stefan Lund

Justeras:

Doris Högne Rydheim
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