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Styrelsemöte tisdag 10 februari 2019 kl 15:00-17:00
		 Närvarande: Michael Marklund, Marie Henriksson, Maria Prytz,
		 Fredrik Lindberg, Doris Högne Rydheim, Pär Näsman, Leif Öhman,
		 Sara Carlsson § 1-5:1, Stefan Lund och Emma Pettersson
		 Ej närvarande med anmält förhinder: Henrik Alexander, Jalle Jungnell

§ 1. Mötets öppnande

		 SCF:s ordförande Michael Marklund hälsade alla välkomna till mötet.
		 Till sekreterare för mötet valdes Emma Pettersson.

§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering

		 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Val av justeringsman

		 Till att justera dagens protokoll valdes Doris Högne Rydheim.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut
		
4:1 Utskott och aktuella projektgrupper
		 Sara Carlsson, Michael Marklund och Stefan Lund redogör för hur Riksidrottsförbundets (RF)
		 förändring av Idrottslyftet ersatts av ett verksamhetssystem som utbetalas till SCF samt att en
		 mindre summa medel är sökbara för enstaka projekt. Ungdomsutskottet ser möjligheter med nya
		 tränings- och spelformer samt en mer mobil form och utveckling av utbildning för
		 ungdomsledare. Ett årshjul tas för verksamhetsåret. Med medel ur Framåtfonden kan 			
		 Floorcurling utvecklas.
		 Utskotten tar fram aktivitetsplaner med verksamhetsinnehåll och vilka medel som söks.
		 Rekrytering rullstol har fått utökat stöd. Vidare föreslås att en Yngre Juniortour samt
		 Swerock Cup får stöd under säsongen.
		 Beslutade styrelse:
		
att extra medel anslås till en Yngre Junior Tour samt Swerock Cup.
4:2 Revidering stadgar, remissrunda #1
		
		 Doris Högne Rydheim har gjort en översyn av SCFs stadgar, ett förslag till justeringar
		 diskuteras. Distriktsförbundens stadgar kan också behöva justeras. Michael Marklund 		
		 instämmer i att stadgarna kan behövas skrivas om helt för att mer stämma överens med
		 RFs stadgar. Doris tar fram förslag till stadgeändring enligt översynsförslagen.
		 Synpunkter kan lämnas till Doris.		

		 Beslutade styrelse:
		
att förslagen till stadgeändringar för såväl SCF som distriktsförbunden delges och
			
diskuteras på distriktskonferensen den 23 februari 2020

Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Tel. 08 683 30 15
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

Protokoll
Sty 5 | 2019-2020

Stockholm 2020-02-22

		
4:2 Distriktsmöte 23 februari 2020
Samtliga distriktsförbund samt SCF:s styrelse har bjudits in att delta i ett distriktsmöte via
Zoom, söndagen den 23 februari kl 15.00 – 18.00. Sara Carlsson redogör för den enkät som
distriktsnämnderna fått. Enkäten och svaren som lämnats bildar underlag till distriktsmötet.
Vad ska förbundets roll vara i arbetet att ge stöd till distrikten? Ett gemensamt möte per år
föreslås, stadgarnas översyn samt att distrikten föreslås bli remissorgan för SCF:s frågor.
Ett förslag till förbundsutvecklingsplan presenteras och ska diskuteras.
Sara Carlsson ska ha en genomgång av hur S-Cup fungerar och vad där erbjuds.
En påminnelse om att delta sänds i dagarna.

§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut
		
5:1 Rapport Förbundsutvecklingsplan och planering för verksamhetsåret
En förbundsutvecklingsplan är under arbete tillsammans med ett så kallat årshjul som visar
planeringen för verksamhetsåret. Sara Carlsson presenterar planen och årshjulet på kommande
distriktskonferens.
		
5:2 Rapport landslag och utveckling
Maria Prytz rapporterar från den gångna helgens SM. Ett bra arrangemang utfört av Jönköpings
CC. Mycket publik, god stämning, med förbundsrepresentanter på plats som gav flera tillfällen
till möten. Det blev favoritsegrar och spännande med många yngre lag som är på frammarsch.
Maria uttrycker att det är mycket bra att ha mästerskapen inkluderande med gående- och
rullstolsspelare.
Ett välbesökt öppet hus genomfördes i Jönköpings curlinghall på söndagskvällen då SM avslutat
liksom en mycket välbesökt prova på-dag för sportlovslediga fritidsbarn. I arrangemanget deltog
Curlinggymnasiet i samverkan för arrangemangen med Destination Jönköping.
Lag Hasselborg tog nyligen sin tredje Grand Slamtitel, imponerande! Junior-VM startar
kommande helg. Lag Magnusson och Lag Moberg representerar Sverige. Mästerskapen spelas i
Krasnoyarsk, Ryssland.
Lag Hasselborg och lag Edin är klara för att representera Sverige i VM under våren. Elitlagen har
genomfört en kick-off på Bosön tillsammans med SOK.
Rullstols-VM spelas i Schweiz och Sverige är glädjande åter i A-gruppen. Lag Peterson-Dahl
representerar Sverige i mästerskapet som spelas i februari-mars 2020.
Stefan Lund framför ett tack till Erika Nygren och Michael Jörgensson från tävlingsutskottet för
bra förberedelse av tävlingsfrågor för SM.
5:3 Rapport medlemsutredning
		
Marie Henriksson rapporterar att även frågan om spelarlicenser ingår.
Arbetsgruppen återkommer under våren med förslag.

		
5:4 Rapport och information WCF
Michael Marklund rapporterar att nästa möte mellan WCF och nationsrepresentanter hålls
under herr-VM i Glasgow i mars-april. Michael Marklund och Stefan Lund deltar i diskussioner
inom respektive utvecklingsgrupp.
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5:4 Rapport från förbundschef/GS
Stefan Lund rapporterar att personalstyrkan fungerar bra samt har en bra mötesstruktur.
Mycket arbetstid har behövts inför SM. Stefan och Sara Carlsson har deltagit i en konferens om
antidoping.

§ 6. Övriga frågor

SCF för en dialog med Parasportförbundet om att överta disciplinen mattcurling som idag
hanteras av Parasportförbundet.
Styrelsen beslutar:
att Michael Marklund, Stefan Lund och Doris Högne Rydheim tar fram en
avsiktsförklaring som av SCF diskuteras på kommande möte.

§ 6. Kommande styrelsemöte

		
Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:
		
Sty 6 2019-2020: 10 mars 2020 kl. 17:00-19:00 (Zoom)

§ 7. Mötets avslutande

		 Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 16:45		

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:		

Emma Pettersson

Michael Marklund

Doris Högne Rydheim			
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