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Styrelsemöte tisdag 25 april kl 12:00-17:00
		
		
		
		

		
		

Närvarande
Michael Marklund					
Leif Öhman
Per Forsberg
Anette Norberg
Jalle Jungnell
Emma Pettersson
Maria Davidson
Anders Rodin
Stefan Lund
Peja Lindholm
Ej Närvarande
Marie Henriksson
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Mötets öppnande och val av sekreterare

§2

Val av justeringsman och godkännande av dagordning

		
		
		
		

§3

§4

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund. Förhinder hade anmälts av Marie Henriksson.
Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.
Utsänd dagordning godkändes.		

Genomgång av föregående protokoll

Sedan ingen annan hade något att anföra, utöver redan inkomna synpunkter,
beslutade styrelsen att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

Ärenden och beslut
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Svenska
Curlingförbundet

SM-Veckan 2018
Tog styrelsen ett inriktningsbeslut attgå vidare med planering inför
SM-veckan i Skellefteå 2018 efter utlåtande från Leif Öhman som har genomfört en
Teknisk besiktning. SCF inväntar dock avtalsförslag från Skellefteå
kommun som blir avgörande för slutgiltigt besked.
Nya riktlinjer för ungdomsverksmahet
Beslutade styrelsen att bifalla Ungdomsutskottets förslag till nya riktlinjer
för SCF:s Ungdomsverksamhet. Bilaga 1.
OS 2018
Beslutade styrelsen att bifalla nomeringsförslag från förbundskapten
Peja Lindholm inför OS 2018. Uppdrogs till Peja Lindholm att lämna
nominering till Sveriges Olympiska Kommitté. Bilaga 2.
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Paralympics 2018
Beslutade styrelsen att bifalla kompletteringsnominering inför Paralympics 2018
enligt förslag från förbundskaptener Maria Boman och Peter Narup.
SCF representation
Beslutade styrelsen att tillfråga Ronny Persson och Per Näsman som representant
för SCF vid Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska
Kommittés förbundsmöte 13-14 maj 2017
Förslag förändring av högre seriespel, SM och VM-uttagning 2018
Beslutade styrelsen, efter lång diskussion, att återremittera inkomna förslag
från förbundskapten Peja Lindholm och utvecklingsutskottet.
Nytt förslag gällande VM-uttagning 2018 ska behandlas vid Sty 10 2016-2017,
söndag 7 maj 2017 och förslag gällande högre seriespel och SM-tävlingar ska
beredas vidare av Tävlingsutskottet.
Ersättningsnivåer till klubbar/anläggningar vid SCF:s tävlingar
Beslutade styrelsen att bordlägga inkommet förslag från Tävlingsutskottet
i väntan på kommande klubbkonvent och därifrån inhämtade synpunkter.
Medlemsstruktur och avgifter
Beslutade styrelsen att genomföra en ny översyn av medlemsstruktur och
medlemsavgifter med utgångspunkt från projektarbete som gjordes säsongen
2015-2016 av utsedd projektgrupp.
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Rapporter från utskott
Utskotten för tävling, ungdom, utbildning, rullstolscurling, teknik
och marknad informerade styrelsen om pågående arbete och projekt.
Ekonomi och uppföljning Jubileumstävling
Presenterade Stefan Lund ett preliminärt utfall från den separata budgeten för
Jubileumstävling 2016 där utfallet i dagsläget är 40.000 kr bättre än tidigare budget.
WCF-möte i Peking 2017
Informerade ordförande Michael Marklund om de WCF-möten som genomfördes
under VM damer 2017. Mer information om aktuella internationella frågor kommer
att skickas till styrelsen inför beslut vid Kongressen 2017.
RF-avtal Svenska Spel 2017-2020
Information om de nya sponsoravtalen med Svenska Spel skickades till
styrelsen innan mötet. Uppdrogs till Stefan Lund att fortsätta dialogen
med RF och Svenska Spel.
Regionala klubbkonvent maj 2017
Ordförande Michael Marklund presenterade arbetsunderlag inför de tre regionala
klubbkonventen i Örnsköldsvik, Danderyd och Jönköping i maj 2017.
Fokusområden kommer att vara: Samverkan, rekrytering, utbildning och
anläggningsfrågor.
Avtal 361°
Informerade ordförande Michael Marklund att förhandling pågår med
Infront/361° gällande förlängning av avtal för landslagskläder. I dialogen med
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Diskussionsärenden, informationer och övriga frågor
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Infront/361° ingår även frågan om klädrättigheter för OS 2018.

§6

Kommande styrelsemöte 2016-2017

§7

Mötets avslutande

		
Sty 10 2016-2017, Telefonmöte, söndag 7 maj kl 19:30
		
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 17:15.
			

Vid protokollet:

Stefan Lund
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Bilaga 1

Riktlinjer för SCF:s Ungdomsverksamhet
Antagna och beslutade av SCF:s styrelse 25 april 2017
Beslutsunderlag från ungdomsutskottet:
Ungdomsutskottet rekommenderar att Svenska Curlingförbundet uttalar ett tydligt
förhållningssätt om verksamheten i klubbarna för ungdomar under 16 år.
Varför?
För att skapa en så bra idrott som möjligt för så många som möjligt och för att öka vår rekrytering
bland ungdomar behöver vi öppna för fler sätt att spela curling än i lag om fyra.
Rekrytering av nya curlingspelare är en av våra absolut viktigaste aktiviteter. Konkurrensen med
andra idrotter är tuff. Curlingen behöver bli mer lättillgänglig. Att tidigt säga att vi måste vara fyra
är ett hinder och det gör oss sårbara. De som vill spela curling ska inte behöva tveka att göra det.
För att inte tappa spelare på grund av att en lagkamrat slutar är det superviktigt att ta emot enskilda
spelare och jobba utifrån tanken om en stor grupp.
Detta behöver bli tydligt i klubbarnas kultur kring ungdomsträning.
Vad?
• Upp till 16 år tränar alla tillsammans. När det är dags för turneringar, anmäler klubbarna
och sätter ihop lag beroende på individernas önskemål att delta i den specifika aktiviteten. 		
Fokus ligger på samvaro, relationer, lära sig vara med olika personer, hitta nya kompisar
och att ha massa kul.
• Från 16 års ålder kan spelarna själva välja att bilda lag och ha fasta lag.
På klubbens juniorträningar tränar alla fortfarande tillsammans.
• SCF och klubbarna behöver kommunicera att det enskilda barnet kan komma och
börja spela curling. Det ska förmedlas att varje klubbs juniorsektion är ett stort gäng som 		
spelar tillsammans och har kul.
• I rekryteringen behöver tankesättet ändras. Inte tänka lag, utan tänka curlare.
• Vi ska bli duktiga på att se individerna och även deras föräldrar.
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Bilaga 1
Hur?
• Curlingförbundet anser att deltagandet i Curly Camp upp till 16 års ålder är på
individnivå. Lag-läger börjar först när barnen är äldre juniorer. Det finns naturligtvis
möjlighet för fyra yngre kompisar att åka tillsammans på ett läger, men anmäls som individer.
• Vi behöver berätta och förklara att curlingen kan spelas på fler sätt än i konstellationer
om fyra. Mixed-dubbel är en OS-gren. Det kommer curlingspelare som kanske bara kommer
spela mixed-dubbel under hela sin karriär.
• Ämnet behöver tas upp i klubbarna, via klubbkonventen.
• Coachpoolen behöver ha kunskap om riktlinjerna.
• Ungdomsledarutbildningarna innehåller information om riktlinjerna.
• Föräldrautbildningen innehåller information om riktlinjerna.
• Svenska Curlingförbundet kan erbjuda ett enkelt och snyggt informationsfolder till
föräldrar samt informera klubbarna att de kan uppmuntra föräldrar att delta uppmuntra
klubbarna att i föräldrautbildning på webben under tiden som barnen tränar.
Vi rekommenderar klubbarna att varva utbildningen med att låta föräldrarna få tid på isen.
• Vi gör en kort filmsnutt/vlogg där någon (helst ungdom) berättar om SCF:s syn på
rekrytering av ungdomar. Denna sprider vi i sociala medier.
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Bilaga 2

Nominering OS-lag 2018
Med bakgrund av säsongen 2016/17 samt tillbakablickar mot tidigare prestationer presenteras
följande nominering från Svenska Curlingförbundet till Sveriges Olympiska Kommitté.
Nomineringen avser lag, d.v.s. den traditionella grenen inom curling.
Nominering damer: Lag Hasselborg, Sundbybergs CK
Anna Hasselborg
Sara McManus
Agnes Knochenhauer
Sofia Mabergs
Jennie Wåhlin, reserv
Maria Prytz, coach
Nominering herrar: Lag Edin, Karlstads CK
Niklas Edin
Oskar Eriksson
Rasmus Wranå
Christoffer Sundgren
Henrik Leek, reserv
Fredrik Lindberg, coach
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