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13. MOTIONER ATT BEHANDLA VID FÖRBUNDSMÖTET 2019
Svar och ställningstagande från SCF:s styrelse på inkomna motioner
Motion #1 från Sydsveriges Curlingförbund
Styrelsens förslag är att motionen ej ska bifallas i dagsläget.
SCF välkomnar dialogen om nya medlemsformer och modeller för framtiden och hänvisar
till pågående utredningar för bl.a digitala medlemskort och effektivare medlemsregistrering.
Styrelsen genom Marie Henriksson. Stockholm 2019-10-04
Motion #2 från Västernorrlands Curlingförbund
Styrelsens förslag är att motionen ej ska bifallas.
Motivering:
1. Representation av samtliga distrikt i SCF:s valnämnd.
Detta kräver en stadgeändring. Styrelsen menar att Valnämnden representerar ”hela
curlingssverige” idag. Däremot kan det vara en fråga om kommunikation med de distrikt som
finns där vi förstått att distrikten fungerar olika.
1. Tilläggsyrkande om att man inte kan väljas mer än 4 år i följd.
Styrelsen menar att den ordning som finns idag är bra så tillvida att en ledamot alt ordförande
som ej fungerar på ett tillfredsställande sätt kan förbundsmötet välja bort.
Hur många år man deltar skall enbart bedömas på utveckling, bidrag och engagemang.
Vissa åtagande tar tid att bygga upp exempelvis det internationella nätverket inom
World Curling Federation och Riksidrottsförbundet.
2. Senarelägga medlemsrapportering för att möta klubbarnas
problematik med medlemsavgifter i tid.
Förbundet är också beroende av en bra likviditet vid denna tidpunkt.
Styrelsen menar att då klubbarna debiteras 50 % av föregående års medlemsantal vid aktuell
tid så kan klubbarna planera för denna likviditet.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
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Motion #4 från Östersunds CK – prispengar för yngre juniorer
SCF styrelse bifaller motionen med en liten justering på ordet förbud, då vi anser att det är
svårt att kontrollera och vi har inte befogenheter att besluta på klubbnivå.
Vi tycker däremot att lydelsen i texten ska vara att SCF rekommenderar att inga
prispengar ska förekomma i yngre junior-tävlingar helt i linje med vad RF och andra
idrottsförbund rekommenderar.
Styrelsen genom Maria Davidson, Tävlingsutskottet. Stockholm 2019-10-04.
Motion #5 från Östersunds CK – Inför wildcard till Elitserien
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Vi har idag i stort sett en sådan tävling genom SM. Tydligheten kring vilka som har rätt till
platsen via SM framgår i våra tävlingsbestämmelser och vi anser inte att det finns öppningar
för tolkningar.
Däremot finns det en bra tanke kring möjligheterna för ett wildcard till Elitserien men
formerna för detta måste utredas och vi föreslår att det lämnas över till sport- och
utvecklingschef för SCF tillsammans med Utvecklingsutskottet att utreda.
Vi bifaller den del av motionen som berör när ett lag som via SM kvalificerat sig till kommande
säsongs elitseriespel att meddela sin laguppställning och avsikt att deltaga senast den 1
juli men skulle föreslå att det datumet tidigareläggs ytterligare till den 1 maj. Detta med
anledning av att juli är en semestermånad och risken finns då att ingen finns på plats att nå
eller arbeta med detta förrän i augusti vilket då skulle ge liten effekt på tidigareläggandet av
anmälningstid.
Styrelsen genom Maria Davidson, Tävlingsutskottet. Stockholm 2019-10-04.
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Motion #6 från Leksands CK – Inför wildcard till Elitserien
Motionen har två förslag:
I den första delen föreslås ett införande av en tävlingslicens för aktiva spelare i svensk curling.
Medlemskapet anses här vara tillräckligt för spel och en tävlingslicens anses överflödig.
I den andra delen yrkas på ett införande av en databas som skulle administreras av SCF.
Denna fråga har varit under utredning i samband med att göra arbetet smidigare för klubbarna
att registrera sina medlemmar. En extern app kan användas och skulle enligt utredningen
spara tid vid registrering av medlemmar. Detta system kan användas som databas om
önskvärt. En kostnad skulle tillkomma och denna måste vägas in i beslut. Hänsyn ska även
tas till datasäkerhet för medlemmar vid ändringar i dessa förfaranden. Styrelsen önskar att få
förbundsmötets fortsatta förtroende att utreda frågan vidare.
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
Motion #7 från Carlskrona Curlingklubb - Förflyttning av CCC till annat distrikt
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Motivering:
I enlighet med våra stadgar så är distriktsgränserna beslutade av riksidrottsstyrelsen 1985 och
klubbens geografiska läge avgör vart man hamnar.
Om vi skall gå vidare med denna fråga så skall den drivas av de två inblandade distrikten.
Styrelsen rekommenderar samarbete mellan klubbarna. Det finns lyckade exempel på där
klubbar är med i andra distrikts tävlingsverksamhet på grund av geografiska avstånd.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
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Motion #8 från Carlskrona Curlingklubb - Översyn av seriesystemet
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Motivering:
I vårt uppdrag ingår att ansvara för Internationella och svenska mästerskapstävlingar.
I detta ingår också hur uttagningar till våra landslag ser ut.
Vi gör löpande utvärderingar av detta uppdraget och mycket talar för att det kommer att
tillsättas ett längre utredningsuppdrag i denna frågan.
Men när det gäller A4 tävlingar så anser vi att det är klubbarna, distrikten eller annan arrangör
som är ansvariga att driva denna tävlingsform.
Dock så skall vi medvetandegöra och stödja informationen till klubbarna om behov av
arrangemang och att påverka hur dessa ligger i tävlingskalendern.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
Motion #9 från Carlskrona Curlingklubb - förändring av struktur av SCF organisation
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Motivering:
Styrelsen håller med CCC att vi ständigt behöver se över våra strukturer och anpassa
organisationen ínför framtiden.
Förbundet har redan bildat ett Utvecklingsutskott som skall hantera denna frågan.
Vi gör årligen justeringar och anpassningar byggt på utvärdering av verksamhetsplaner,
budget och aktiviteter som genomförts.
Förbundet ingår också i RF:s stora förändringsarbete där vi i nulägesanalysen fått
bedömningen att vi ligger långt fram MEN vi skall alltid arbeta med utveckling och förnyelse.
Vi har i dagarna lämnat in en Förbundsplan till RF för analys och bedömning där redovisas
effektmål och handlingsplaner för de kommande åren. Där har vi också lagt in flera av de idéer
som kom upp på framtidskonventet i augusti.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
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Motion #10 från Carlskrona Curlingklubb
Övergång till A4 system i system med moderklubb
SCF styrelse anser att denna motion ej ska bifallas.
Motivering:
Vi i förbundet agerar i enlighet med RF:s vilja att engagera fler i förening. Vi tycker att det är
viktigt med fungerande föreningar med bra värderingar.
Vi håller inte med om att sambandet mellan Idrott för alla och slopa klubbtillhörigheten som
motionsställaren åberopar.
Klubbkravet kvarstår som ett av de fundamenten som finns i svensk idrottsrörelse.
Förbundet ser inte som sitt uppdrag att i slopa serier för att gå till ett A4-system.
Vi har gjort en konsekvensanalys och ser att det här är ett för stort steg att tillämpa från hur vi
bygger våra serier och tävlingar idag.
Vi tror dessutom att detta skulle innebära en ökad administration för alla inblandade.
Frågan har varit föremål för resonemang en längre tid och det kom upp igen på
framtidskonventet i augusti. Styrelsen uppfattade att majoriteten av de klubbar/distrikt som
deltog ej vill slopa seriespel till förmån för A4-systemet.
Styrelsen kommer att stödja de Distriktförbund som ihop med sina klubbar
vill pröva föreslaget A4-system.
Styrelsen genom ordförande Michael Marklund. Stockholm 2019-10-04
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