Protokoll
Sty 9 | 2019-2020

Stockholm 2020-06-22

Styrelsemöte (Zoom) torsdag 11 juni 2020 kl 17:00-20:00
		
		
		
		

Närvarande: Emma Pettersson, Michael Marklund, Fredrik Lindberg,
Doris Högne Rydheim, Leif Öhman, Marie Henriksson, Henrik Alexander,
Kjell Haglund, 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 Michael Jörgensen.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut
		
4:1 Hänskjutning av arbete med nya stadgar till Förbundsmöte 2020
		
Gällande förslag till nya stadgar beslutade styrelsen:
		
att ett nytt stadgeförslag ska presenteras vid det ordinarie Förbundsmöte i september 2020.
		
att Doris Högne Rydheim och Michael Marklund sammanställer inkomna synpunkter
			
samt utarbetar en ny tidplan som inkluderar ett öppet möte med samtliga Distriktsförbund.
		
4:2 Beslut om datum för Förbundsmöte 2020
		 Beslutade styrelsen:
		
att SCF:s Förbundsmöte 2020 hålls söndag 27 september kl 13:00.
		
att mötet hålls i Danderyds Curlinghall alternativt digitalt via Zoom. Slutgiltigt beslut i
			
början av september baserat på aktuell information om Covid-19.
		
att sista dag för att inkomma med motioner sätts till den 28 augusti kl 12:00.
		
4:3 Beslut för inkomna ansökningar gällande Föreningsstöd
		 En arbetsgrupp bestående av Maria Gidlund (RF), Michael Marklund och Emma Pettersson 		
		 presenterade sin sammanställning och sina rekommendationer gällande inkomna ansökningar
		 gällande Föreningsstöd 2020-2022. Beslutade styrelsen:
		
att bifalla arbetsgruppens förslag och att Föreningsstöd 2020-2022 tilldelas Umeå CK,
			
Karlstads CK och CK Granit, Gävle.
		
4:4 Nominering till WCF:s Kongress 2020
		 Beslutade styrelsen:
		
att nominera Cathrine Lindahl till omval i WCF:s styrelse. Uppdrogs till Stefan Lund
			
att sammanställa CV och dokumentation.
		
4:5 Budgetunderlag för verksamhetsåret 2020-2021
		 Beslutade styrelsen:
		
att budgetförslag från samtliga utskott skall vara inskickade inför
			
styrelsemötet den 11 augusti 2020.
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§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut
		
5:1 Genomgång av aktuell information från RF
		 Informerades styrelsen om aktuell information som presenterats vid RF dialoger i maj 2020,
		 gällande bl.a framtida ekonomiska stödformer och RF:s arbete kopplat till Corona-pandemin.
		
5:2 Genomgång ekonomiska rapporter per den 30 april 2020
		 Skattmästare Marie Henriksson rapporterade och gick igenom ekonomiska rapporter
		 per den 30 april 2020.
		
5:3 Presentation medlemsutredning, steg 1
		 Sammanställning av Steg 1 i den pågående medlemsutredningen presenterades av
		 Marie Henriksson, Sara Carlsson och Stefan Lund. Uppdrogs till styrelsen:
		
att inkomma med synpunkter och förslag till justeringar inför
			
styrelsemötet den 11 augusti 2020.
5:4 Uppföljning från Distriktsmöte den 8 juni
		
		 Michael Jörgensen rapporterade från det genomförda Distriktsmötet den 8 juni 2020.
		 Fokus på mötet var tävlingsrelaterade frågor, bl.a arbetet med tävlingskalendern,
		 kommande SM-tävlingar och utökad dialog med arrangerande klubbar/värdstäder.

§ 6. Kommande styrelsemöte

		
Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöten enligt följande:
		
Sty 1 2020-2021: 11 augusti 2020 kl. 16:30-19:30 (Zoom)

§ 7. Mötets avslutande

		 Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 19:40.		
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