Protokoll
Sty 7 | 2019-2020

Stockholm 2020-04-28

Styrelsemöte tisdag 28 april 2019 kl 15:00-17:00
		
		
		
		

Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Fredrik Lindberg, Doris Högne Rydheim,
Michael Jörgensen, Marie Henriksson, Jalle Jungnell, Henrik Alexander, Maria Prytz,
Alison Kreviazuk, Per Näsman, Stefan Lund.
Ej närvarande med anmält förhinder: Leif Öhman

§ 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 Marie Henriksson.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut
		
4:1 VM Mixed oktober 2020
		
Beslutade styrelse:
		
att inte anmäla deltagande i VM Mixed 2020 utifrån den rådande situationen.
			
Beslutet fattas i kombination med inställt SM Mixed säsongen 2019-2020 som innebär
			
att inget lag har kvalificerat sig för deltagande i VM. Se beslut under punkten 4:8.
		
4:2 EM-uttagning 2020 och 2021*
		
Beslutade styrelse:
		
att Lag Edin, Karlstads CK och Lag Hasselborg, Sundbybergs CK tas ut att representera
			
Sverige vid EM 21-28 november 2020.
			

Styrelseledamot Fredrik Lindberg deltog ej i beslutet p.g.a jävsitutation.

			
			
			
			

Motivering: Under rådande världsläge med Covid-19 är det omöjligt att förutspå hur
starten av nästa säsong kommer att se ut och hur mycket lagen kan förbereda sig för
ett kval. Det är även svårt att veta vilka tävlingar som kommer att kunna spelas i
början av säsongen om det är så att internationell konkurrens ska styra uttagningen.

		
att lag som nomineras till OS 2022 utses att representera Sverige vid EM 2021.
			

Styrelseledamot Fredrik Lindberg deltog ej i beslutet p.g.a jävsitutation.

			
			

*Ovanstående uttagningar och beslut kan behöva förändras beroende på världsläget
med Covid-19. Alla spelare och coacher kommer att uppdateras om förändringar sker.
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4:3 VM-uttagning damer och herrar 2021 och 2022
		
Beslutade styrelse:
		
att uttagningen till VM damer och VM herrar 2021 baseras på lagens åtta bästa
			
resultat säsongerna 2019/20 och 2020/21 (fram till 31 januari 2021) enligt WCF:s
			
OOM-poäng (Curlingzone).
			

Styrelseledamot Fredrik Lindberg deltog ej i beslutet p.g.a jävsitutation.

			
			
			

De lag som konkurrerar om VM-platsen är lagen i landslagstruppen. Inget av lagen kan 		
tillgodoräkna sig poäng under EM-perioden, vare sig från EM eller andra tävlingar.
Sista datum att få tillgodoräkna sig poäng för 2021 är 31 januari.

		
att uttagningen till VM damer och VM herrar 2022 baseras på:
			
Om ett annat lag i landslagstruppen än OS-laget ligger på plats 12 på OOM (totalen)
			
efter säsongen 2020/21 (vid datum 2021-04-20)* så går VM-platsen 2022 till det laget.
			
			
			

Om inget lag i övriga landslagstruppen än OS-laget är rankat i topp 12 2021-04-20,
sker VM-uttagningen på lagens 5 bästa resultat enligt WCF:s OOM-poäng (Curlingzone) 		
säsongen 2021/22 fram till 31 januari 2022 (EM-perioden räknas inte in).

			

Styrelseledamot Fredrik Lindberg deltog ej i beslutet p.g.a jävsitutation.

			
			
			

* Ranking räknas till och med Players Championships 2021. VM-uttagningen
meddelas efter OS-uttagningen och gäller således under förutsättning att Sverige
har en plats på OS 2022.

		
4:4 Representation VM Seniors 2021 (+51 år)
		
Beslutade styrelse:
		
att bordlägga frågan till Sty 8 2019-2020 den 12 maj 2020.
		
4:5 Vinteruniversiaden 2021
		
SCF styrelse har sedan tidigare tagit beslutet om deltagande vid Vinteruniversiaden 2021.
		
Vid styrelsemötet den 28 april 2020 beslutade styrelsen:
		
		
att kval till Vinteruniversiaden ska arrangeras av SCF under hösten 2020.
		
att intresseanmälan för deltagande i kvaltävling ska skickas till Sportchef
			
Maria Prytz senast den 8 juni 2020.
4:6 Mixed dubbel: kriterier för uttagning och coachkriterier*
		
		
Beslutade styrelse:

		
att Förbundskapten och Sportchef kommer att nominera laget till SCF:s styrelse för
			
VM Mixed dubbel 2021, baserat på uttagningskriterier som skickas ut till landslag
			
mixed dubbel och kvalificerade dam- och herrlag i landslagtruppen.
		
att lagen som uppfyller SCF:s kriterier och vill vara en del i uttagningsprocessen ska
			
skicka in sin ansökan senast den 1 juni 2020.
		
att Förbundskapten och Sportchef gör sin nominering av VM-laget i början av februari 2021.
			
			

*Ovanstående uttagningar kan behöva förändras beroende på världsläget med Covid-19.
Alla spelare och coacher kommer att uppdateras om förändringar sker.
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4:7 Division 1 Norra, Mellersta och Södra säsongen 2019-2020 (inställt p.g.a Covid-19)
		 SCF har nu, i likhet med flera andra förbund, utvärderat och omvärderat situationen med den
		 pågående Covid-19 pandemin. Att utgå från att tävlingar kan hållas med start under tidig höst
		 är väl optimistiskt utifrån rådande läge och skulle innebära en osäkerhet för arrangörer,
		 lag och spelare i väntan på besked.
		 SCF styrelse beslutade:
		
att återstående omgång av Division 1 Norra, Mellersta och Södra säsongen 2019-2020 avbryts
			
och kommer inte att slutföras. Ingen seriemästare för resepektive Division 1 kommer att 		
			
koras för säsongen 2019-2020.
		
att samtliga klubbar som säsongen 2019/2020 tillhört Elitserien eller Division 1 kommer att 		
			
tillhöra samma serier även kommande säsong. Eventuella vakanser och tillsättande av
			
dessa inför säsongen 2020-2021 kommer att hanteras av SCF:s Tävlingsutskott.
4:8 SM Yngre Juniorer och SM Mixed 2019-2020 (inställt p.g.a Covid-19)
		
		
SCF styrelse beslutade:

		
att de inställda SM-tävlingarna i Mixed och Yngre Juniorer säsongen 2019-2020 stryks
			
och inte kommer att spelas under hösten 2020.
			
Motivering: Att utgå från att tävlingar kan arrangeras under tidig höst är väl optimistiskt
			
och skulle innebära en osäkerhet för arrangörer, lag och spelare i väntan på besked.
		
att inbetalda startavgifter omgående återbetalas till anmälda lag. Uppdrogs till Tävlings-		
			
utskottet tillsammans med kansliet att administrera återbetalning till respektive lag.
		
4:9 Junior-SM och principbeslut gällande uttagning till B Junior-VM flickor
		
Enligt senaste besked från WCF kommer B-Junior VM att spelas i januari 2021.
		 SCF styrelse beslutade:
		
att vinnarna vid Junior-SM flickor representerar Sverige vid B-Junior VM och
			
A-Junior VM om laget kvalificerar sig via placering.
		
4:10 Beslut om tidplan, styrgrupp, projektgrupp för övertagande av
		 mattcurling från Parasportförbundet
		
Beslutade styrelse:
		
att tillsätta en styrgrupp bestående av Doris Högne Rydheim och Stefan Lund från SCF.
		
att tillsätta en projektgrupp bestående av Sara Carlsson och Stefan Lund från SCF.
		
att till Parasportförbundet föreslå en tidsplan som innebär övertagande av
			
idrotten mattcurling från Parasportförbundet vid årsskiftet 2020-2021.
		
4:11 Representantskap från distrikt och spelarråd för tävlingsplanering
		
Beslutade styrelse:
		
att utarbeta ett förslag gällande representantskap från distrikt och spelare inför
			
säsongen 2020-2021. Uppdrogs till GS Stefan Lund att presentera namnförslag vid 		
			
kommande styrelsemöte.
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§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut
		
Information från Sportchef Maria Prytz
		 Maria Prytz informerade om sina tankar och idéer om situationen med Covid-19 stoppar
		 lag och spelare från deltagande på den insternationella touren under hösten 2020.

§ 6. Kommande styrelsemöte

		
Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:
		
Sty 8 2019-2020: 12 maj 2020 kl. 17:00-19:00 (Zoom)
		
Sty 9 2019-2020: 27 maj 2020 kl. 16:00-18:00 (Zoom)

§ 7. Mötets avslutande

		 Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 17:01		

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:		

Stefan Lund

Michael Marklund

Marie Henriksson				
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