Protokoll
Sty 1 | 2020-2021

Stockholm 2020-08-11

Styrelsemöte (Zoom) tisdag 11 augusti 2020 kl 16:30-18:30
		
		
		
		

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

§ 1. Mötets öppnande

		 SCF:s ordförande Michael Marklund hälsade alla välkomna till mötet och öppnade
		 verksamhetsårets första styrelsemöte. Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.

§ 2. Föregående protokoll – ev. rapportering

		 Protokollet godkändes efter mindre justeringar och lades till handlingarna.

§ 3. Val av justeringsman

		 Till att justera dagens protokoll valdes Emma Petterson.

§ 4. Bordlagda frågor och beslut
		
4:1 Nya stadgar till Förbundsmöte 2020 – tidplan och mötesbokning distrikt
		
Gällande förslag till nya stadgar beslutade styrelsen:
		
att ett reviderat stadgeförslag är sammanställt av Doris Högne Rydheim och det läggs fram
			
som en motion vid det ordinarie Förbundsmöte i september 2020.
		
att styrelsen bjuder in till ett arbets- och remissmöte med samtliga Distriktsförbund
			
den 8 september kl 19:00.
		
4:2 Bokslut och Verksamhetsberättelse 2019-2020
		 Beslutade styrelsen:
		
att bordlägga frågor om bokslut och Verksamhetsberättelse till Sty 2 2020-2021 då
			
skattmästare Marie Henriksson hade förhinder att närvara vid mötet.
		
4:3 Medlemsutredning och beslut om motioner till Förbundsmöte 2020
		 Beslutade styrelsen:
		
att sammanställa en motion gällande nya medlemsavgifter för nybörjare, enligt förslag
			
som presenterades vid Sty 9 2019-2020.
		
att vid Förbundsmötet 2020 göra en presentation om framtida övergripande
			
förändringar av nivåer och modeller för medlemsavgifter.
		
4:4 Fastställande av riktlinjer gällande Covid-19 "Återvända till isen"
		 Förslag gällande riktlinjer för Covid-19 "Återvända till isen" behandlades. Beslutade styrelsen:
		
att bifalla och godkänna riktlinjer gällande Covid-19 samt att fortsätta arbetet med ett
			
styrdokument gällande nationell tävlingsverksamhet.
		
4:5 SM-tävlingar för Covid-19 riskgrupper
		 Beslutade styrelsen:
		
att att uppdra till Tävlingsutskottet att flytta SM Veteraner till en tidpunkt under våren 2021.
			
Ett nytt beslut om SM Veteraner 2021 kan genomföras skall ske i januari 2021.
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§ 5. Rapporter och informationer med följande beslut
		
5:1 Lägesrapport landslag och nytt beslut för uttagningar till internationella mästerskap
		 Förbundskapten Maria Prytz informerade styrelsen med aktuell omvärldsbevakning och
		 effekter av Covid-19 pandemin som påverkar hela landslagsverksamheten.
		 Mot denna bakgrund beslutade styrelsen:
		
att VM-uttagningarna 2021 kommer att baseras på en helhetsbedömning av lagens
			
prestationer och kapacitet. Uttagning av VM-lagen (dam, herr, Mixed dubbel) sker
			
senast en månad innan respektive VM startar.
		

		
Kommentar från Förbundskapten och styrelse:
		
Våra idrottares säkerhet och hälsa måste alltid komma först. Under rådande situation
		 beslutar vi om ett förändrat uttagningssystem som inte tvingar lag att tävla för att få
		 rankingpoäng och därmed utsättas för onödiga hälsorisker.
		 5:2 Genomgång ekonomiska rapporter per den 30 juni 2020
		
Beslutade styrelsen:
		
att bordlägga rapport till Sty 2 2020-2021.

		
5:3 WCF Kongress 2020. Rapport beslut, synpunkter och motioner.
		 Ordförande Michael Marklund lämnade en lägesrapport inför WCF:s Kongress 2020.

§ 6. Kommande styrelsemöte

		
Beslutar styrelsen om kommande styrelsemöte enligt följande:
		
Sty 2 2020-2021: måndag 24 augusti 2020 kl. 16:30-18:30 (Zoom)

§ 7. Mötets avslutande

		 Ordförande Michael Marklund avslutade mötet 18:35.		
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