PROTOKOLL
Sty 4 | 2013-2014

Styrelsemöte tisdag den 5 november 2013 kl 12.00
Närvarande		Björn Rudström						
			
Leif Öhman
			
Lars-Rune Ölund
			
Helena Klange
			
Marie Henriksson
			
Lennart Karlsson
			
Michael Marklund
			
Jon Melin					
			
Stefan Lund
Ej Närvarande		
			
			

Rickard Hallström
Peja Lindholm
Helena Nyberg

§1 		 Föregående protokoll – ev. rapportering
Rapporterade Stefan Lund att Leif Öhman inte kunde nomineras till WCF:s World Curling
hall of Fame. Nominering kan ej göras av person som fortfarande är aktiv i styrelsearbetet.
Efter denna notering beslutade styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till
handlingarna.

§2 		 Bordlagda frågor
Från Sty 3 2013-2014
a.) Utskott, arbetsgrupper, projektgrupper. Vem gör vad?
Frågan bordlades på nytt och respektive utskott ombades att inkomma med planering.

§3 		 Utskotten
a.) Teknikutskottet rapporterade om det pågående arbetet med att kartlägga och
kvalitetssäkra alla SCF-tävlingar säsongen 2013-2014.
b.) Marknadsutskottet rapporterade om aktuellt sponsorläge och om det pågående
arbetet med TV-avtal.
c.) Utbildningsutskottet rapporterade om ett kommande telefonmöte där struktur och
riktlinjer för kommande insatser ska planeras. Mer information finns till nästa styrelsemöte.

§4 		 SF-stöd 2014
Informerade Stefan Lund om det nyligen beslutade SF-stödet för 2014. Samtidigt som SCF
fick en liten ökning på grundbidraget så försvann Elitstödet, precis som för alla andra förbund.
Effekten av detta är ännu inte klarlagd och hur det kommer att påverka framtida elitsatsningar.
Vidare informerades om att SCF tilldelats ett stimulansbidrag från RF om 100.000 kr.
Projektet avser inköp av ett ”Street Curling System” till Svensk Curling. Projektet delfinansieras
också av ett bidrag från WCF.

§5 		 Klubblo – idrottens eget lotteri
Beslutade styrelsen att tacka ja till frågan om inträde i IdrottsAlliansen och det		
uppdrogs till Stefan Lund att skicka in ansökan.
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§6		 Idrottslyftet – ansökningar
a.) Beslut på inkomna ansökningar
CK Vänersborg
Curlingskola		
Ljusdals CK
Nya curlingungdomar i Ljusdal
Ljusdals CK
Curlingskola Ljusdal
Örnsköldsviks CK Säkrare Curling för nybörjare
Örebro CS
Curlingskola mellanstadieelever
Djursholms CK
DCK Juniorer		
Borlänge CC
Ny i curlingens värld
Borlänge CC
Bredda vyerna		
Leksands CK
Welcome		

Ansökt om 10 500:Ansökt om 50 000:Ansökt om 25 000:Ansökt om 10 000:Ansökt om 14 000:Ansökt om 25 000:Ansökt om 14 000:Ansökt om 20 000:Ansökt om 40 000:-

Beviljas 10 500:Beviljas 30 000:Beviljas 15 000:Beviljas 10 000:Beviljas 14 000:Beviljas 15 000:Beviljas 14 000:Beviljas 14 000:Beviljas 34 000:-

b.) Beslut på inkomna ansökningar (bordlagda från Sty 3 2013-2014)
Falu CC
Ungdomscurling
Ansökt om 12 000:Falu CC
Skol DM		
Ansökt om 20 000:Falu CC
Juniorserie		
Ansökt om 20 000:Falu CC
Ledarutveckling
Ansökt om 25 000:-

Beviljas 7 000:Beviljas 10 000:Beviljas 10 000:Beviljas 0:-

c.) Beslutade styrelsen om skärpt uppföljning på samtliga inkomna ansökningar för
Idrottslyft. Uppföljningen ska göras med koppling mot LOK-stöd och utfall. Vidare beslutade
styrelsen att förbättra förbundets information till alla klubbar och att sprida goda exempel
via curling.se. Målsättningen är att lära av varandra och att skapa genomarbetade projekt.

§7		 Landslag
a.) Informerades styrelsen att arbetet med spelarkontrakt är färdigställt. Samtliga landslagsspelare erhåller kontraktet från förbundskapten Peja Lindholm för omgående påskrift.
		b.) Informerades styrelsen om de pågående förhandlingarna med SHIF/ SPK gällande stöd
		 för säsongen 2013-2014 och förberedelser inför Paralympics 2014.

§8 		 SM-veckan Umeå 2014
Beslutade styrelsen att godkänna kontrakt inför SM-veckan mellan SCF och RF men med
		 tillägg gällande reglering av kostnader mot arrangerande klubb och kommun. Upprogs till
		 Leif Öhman och Stefan Lund att utforma skrivning.
		Vidare beslutade styrelsen att upprätta ett separat kontrakt mellan SCF och Umeå CK/
		 Umeå kommun gällande ansvarsområden och kostnader för SM-veckan.

§9 		 VM 2016
		Informerades styrelsen om de pågående förhandlingar mellan WCF och Gävle.

§10 		 100-års jubileum 2016
		
		

Helena Klange informerade om projektgruppens första möte i Stockholm och de idéer
som hittills finns på agendan.

§11 		 TV-avtal WSB/Viasat samt Livechannel
		

Förhandlingar pågår och beslut bordlades till nästa styrelsemöte.
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§12		 Övriga frågor
a.) IdrottOnline Karlstad
Gällande skrivelse från Karlstads CK, med synpunkter på RF:s IdrottOnline, beslutade		
styrelsen att till RF framföra klubbens synpunkter med önskemål om återkoppling.
b.) Skrivelse från Leksands CK gällande Dubbel junioravgift
I en skrivelse från Leksands CK yrkar klubben på att förening med junior som spelar aktivt i
två föreningar, endast skall betala in 1 kr för att bereda möjlighet för denne att delta i formella
tävlingar som junior, däremot skall förening betala full (förbunds-) junioravgift för medlem,
där junioren spelar aktivt i formella seniorsammanhang.
Styrelsen diskuterade frågan men hänvisar till Leksands CK att lämna in en motion inför
förbundsmötet 2014. Uppdrogs till kansliet att informera Leksands CK i ärendet.
c.) Skrivelse från Leksands CK gällande Nationella tävlingslicenser
I en skrivelse från Leksands CK yrkar klubben på att:
Införa en Nationell Tävlingslicens i svensk curling. Denna skulle då vara överordnad klubbtillhörighet, där man dock ej kan hoppa mellan ’formella’ lag under innevarande säsong. (Det skulle
alltså inte behövas dubbelregistrering för juniorer i olika sammanhang). Även vid tex Old-SM
skulle detta underlätta för fortsatt spel i andra konstellationer under innevarande säsong”.
Styrelsen diskuterade frågan men hänvisar till Leksands CK att lämna in en motion inför
förbundsmötet 2014. Uppdrogs till kansliet att informera Leksands CK i ärendet.
d.) Curlinggymnasiet
Från Björn Sidén Idé och design hade inkommit offert och förfrågan om att producera en film
om och för Curlinggymnasiet i Härnösand. Beslutade styrelsen att inte acceptera offert. Frågan
diskuterades vidare med förslag från styrelsen om en tydlig projekt- och handlingsplan från
Utbildningsutskottet gällande PR-frågor för Curlinggymnasiet.
Avslutades styrelsesammanträdet kl. 16:05
Telefonmöte: Tisdag 3 december 2013 (kl 19:00)
Möte heldag: Lördag 18 januari 2014 (kl 9:00-17:00). Umeå
Telefonmöte: Tisdag 25 februari 2014 (kl 19:00)
Telefonmöte: Tisdag 15 april 2014 (kl 19:00)
Budgetmöte heldag: Tisdag 10 juni 2014 (kl 8:00-17:00). Stockholm
Årsmöte. Datum och ort för beslut vid nästa styrelsemöte den 3 dec. 2013.
Justeras:		

Vid protokollet:

Björn Rudström		

Stefan Lund
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