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Sty 6 | 2019-2020

Stockholm 2020-03-11

Styrelsemöte tisdag 10 mars 2019 kl 15:00-18:00
		 Närvarande: Michael Marklund, Emma Pettersson, Marie Henriksson,
		 Maria Prytz, Fredrik Lindberg, Doris Högne Rydheim, Pär Näsman,
		 Leif Öhman, Sara Carlsson § 4:8, Stefan Lund
		 Ej närvarande med anmält förhinder: Jalle Jungnell

§ 1. Mötets öppnande

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

§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering

		 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Val av justeringsman

		 Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut
		
4:1 Revidering stadgar. Remisser under våren 2020
		 Beslutade styrelse:
		
att godkänna presenterad tidplan för remissrunda gällande SCF:s nya stadgar.
		
att uppdra till Förbundschef Stefan Lund att publicera tidsplan på curling.se samt att skicka
			
förslag till nya stadgar till SCF:s Distriktsförbund.
		
4:2 Uttagning EM damer/herrar 2020 och VM damer/herrar 2021
		 Förslag till uttagning presenterades av Sportchef Maria Prytz. Beslutade styrelse:
		
att bordlägga frågan om uttagning till EM 2020 och VM 2021 med hänvisning till
			
den rådande situationen med Covid-19.
		
4:3 Nytt RIG-avtal (Riksidrottgymnasium Härnösand) 2020-2023
		 Beslutade styrelse:
		
att godkänna det nya RIG-avtalet för perioden 2020-2023.
			
Avtalet undertecknas av firmatecknare Stefan Lund och Michael Marklund.
		
4:4 Avsiktsförklaring gällande övertagande av mattcurling från Parasportförbundet
		 Beslutade styrelse:
		
att godkänna avsiktsförklaring från Parasportförbundet gällande övertagande av
			
idrotten Mattcurling.
		
4:5 Policybeslut gällande deltagande i Vinteruniversiaden 2021
		 Beslutade styrelse:
		
att anmäla deltagande (två lag) till Vinteruniversiaden 2021.
		
att uttagningskriterier presenteras av Sportchef Maria Prytz vid kommande styrelsemöte.
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4:6 Nationalarena Jönköping
		 Beslutade styrelse:
		
att utse Jönköpings Curlingsarena/Jönköpings CC till landets första nationalarena för curling.
		
att inleda samarbetet med ett avtal för ett "analys-år" där samtliga möjligheter och utmaningar
			
kan sammanställas. Med det som bas skapas förutsättningar för SCF och klubben att gå
			
vidare med de olika delarna som inkluderas i syftet för en nationalarena. Om det första året
			
ger ett positivt utfall för samtliga parter kan ett slutligt och mer långsiktigt avtal skrivas.
		 Styrelseledamot Leif Öhman deltog ej i beslutet p.g.a jävsituation.
		
4:7 AU-beslut gällande elitserien damer 2020-02-26
		 Beslutade styrelse:
		
att fastställa AU-beslut gällande spelform för Elitserien damer 2019-2020 som innebär att
			
slutspel (ettan direkt till final och tvåan-trean möts i semifinal) adderas till enkelserie.
		
4:8 Föreningsstöd 2020-2021
		 Utvecklingskonsulent Sara Carlsson presenterade ett förslag som innebär ett större och riktat
		 föreningsstöd för ett antal sökande föreningar. Syftet med stödet är hjälpa föreningar att nå en
		 kritisk massa av juniorer för att säkerställa fortlevnad och utveckling av barn- och 			
		 ungdomsverksamhet. Föreningsstödet ska vara möjligt att söka för föreningar med potential
		 att rekrytera minst 50 nya juniorer under perioden 2020-2021.
		 Beslutade styrelse:
		
att fastställa förslaget och uppdrog till kansliet att skicka ut ansökningshandlingar
			
till samtliga föreningar.
		
4:9 Situationen med Covid-19
		 Krisinformation har publicerats på curling.se och styrelsen beslutade:
		
att noga följa RF:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att kommunicera
			
samtliga beslut via krishanteringssida på curling.se samt att kalla till informationsmöte
			
med samtliga föreningar fredag den 13 mars kl 15:00.
		
att noga följa utvecklingen för snabba beslut gällande kommande nationella tävlingar.

§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut
5:1 Rapport landslag och utveckling
		

Sportchef Maria Prytz summerade de nyligen avslutade internationella mästerskapen
och lyfte fram den stora osäkerheten som råder inför kommande mästerskap.

		
5:2 Medlemsutredning

Diskuterade styrelsen ett första steg till medlemsutredning som sammanställts av
Marie Henriksson.
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5:3 Distriktsmöte den 23 februari 2020

Rapporterade ordförande Michael Marklund från det genomförda distriktsmötet den 23 februari
2020 med en genomgång av presentationsmaterial.

§ 6. Kommande styrelsemöte

		
Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:
		
Sty 7 2019-2020: 12 maj 2020

§ 7. Mötets avslutande

		 Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 17:45		

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:		

Stefan Lund

Michael Marklund

Emma Pettersson				

Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

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

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

