PROTOKOLL
Sty 10 | 2016-2017
Helsingborg 2017-05-09

Styrelsemöte, telefonmöte söndagen 7 maj 2017 kl 19:30-20:40
Närvarande
Michael Marklund
Leif Öhman
Marie Henriksson
Per Forsberg
Anette Norberg
Jalle Jungnell
Maria Davidson
Anders Rodin
Peja Lindholm
Emma Pettersson
		
		

Ej Närvarande
Stefan Lund

§1

Mötets öppnande och val av sekreterare

§2

Val av justeringsman och godkännande av dagordning

		
		
		
		

§3

§4

SCFs ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare för mötet valdes Emma Pettersson.
Förhinder hade anmälts av Stefan Lund.
Till att justera dagens protokoll valdes Leif Öhman. Utsänd dagordning godkändes.		

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet sänds igen, i sin helhet. Senaste utskicket innehöll en av två sidor.
Michael Marklund, Anders Rodin, Leif Öhman och Emma Pettersson rapporterade från de
två regionala klubbkonvent som genomfördes i Örnsköldsvik respektive Jönköping fredag
5 maj. Deltagande föreningar var mycket aktiva och framförde många kloka tankar om
curlingarbetet. Mötesformen uppfattades som mycket positiv. Det tredje klubbkonventet för
region mellersta Sverige hålls fredag 12 maj i Danderyd.

Ärenden och beslut
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Svenska
Curlingförbundet

Bordlagda frågor, Peja Lindholm
Styrelsen enas om att följande ska ligga till grund för VM-uttagning 2018:
Om ett lag i övriga landslagstruppen, förutom OS-laget, är rankat topp 25 under
innevarande säsongs världsranking utses det laget att representera Sverige
som VM-lag. Är flera lag ur övriga landslagstruppen rankade topp 25 utses det
högst rankade laget. OS-laget utses således inte.
Om inget lag i övriga landslagstruppen är rankade i topp 25, innevarande säsongs
världsranking, utser förbundskaptenen det lag som ska spela VM för Sverige.
Både OS-laget och annat lag kan utses. Sista inräknade resultat är 2018-01-31.

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

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

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

PROTOKOLL
Sty 10 | 2016-2017
Helsingborg 2017-05-09

4:2
		
		
		
		
		
		
4:3
		
			
			
		
4:4
			
			
			
			
		

Landslagsuttagning, utökning från tre till fyra kriterier
Styrelsen beslutar att fyra kriterier ska tillämpas för att kvalificera sig till landslaget.
De fyra kriterierna är:
1.) Vinnaren av elitserien
2.) Vinnaren av SM
3.) Förbundskaptenens val/wild card
4.) Topp 25 på världsrankingen (World Curling Tour; ”Order of Merit”)
Ansökan och beslut förtjänsttecken
Nils Lundahl, Malmö Curlingklubb ansöker om att förtjänsttecken tilldelas
André Winther för sin gärning i Malmö Curlingklubb. Styrelsen beslutar att
tilldela André Winther SCF:s förtjänsttecken.
Verksamhets- och planeringsdagar augusti 2017
Två offerter har inkommit inför Styrelsens ekonomiska och verksamhetsplaneringsdagar i augusti 2017. Styrelsen beslutar att anta Viking Lines offert
med förslag till förändring av middagsalternativ för resa med konferens
till Mariehamn den 15-16 augusti 2017.

		
5:2
			
			
			
			
		
5:3
			
			
			
			
		

Elitstödet hanteras av juniororganisation
Emma Pettersson informerar att elitstödet för juniorer nu hanteras av
juniororganisationen. Beslut fattas även i fortsättningen av SCF:s styrelse,
förslag hämtas från ungdomsutskottet och styrelsen som bereds och hanteras
av juniororganisationen. Ungdomsutskottet hanterar övriga ungdomsbreddfrågor.
Tillsättande av arbetsgrupp för översyn av högre seriespel
Peja Lindholm, Per Forsberg och Stefan Lund initierar en arbetsgrupp,
fler kan komma att ingå. Arbetsgruppens uppdrag blir att arbeta fram förslag
till högre seriespel och tävlingsformer. Förslagen kan tidigast träda i kraft säsongen
2019-2020. Information ges via curling.se om uppdraget.

§5

Diskussionsärenden, informationer och övriga frågor

§6

Kommande styrelsemöte 2016-2017

§7

Mötets avslutande

		
Sty 11 2016-2017 Budget och Verksamhetsplanering, tisdag 15 aug.-onsdag 16 aug. 2017.
		
Mötet kommer att hållas genom konferens på båt Viking Line/Silja Line med
		
utgångspunkt från Stockholm.
		
Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 20:40.
			

Vid protokollet:
Emma Pettersson
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