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Styrelsemöte torsdag 14 december kl 16:00-18:00 – Telefonmöte
Närvarande
Michael Marklund, Marie Henriksson, Maria Davidson (fr. 17:00), Per Forsberg,
Jalle Jungnell, Leif Öhman, Emma Pettersson, Stefan Lund, Peja Lindholm.
		
Ej Närvarande
		
Anders Rodin, Anette Norberg,
		

§1

Mötets öppnande och val av sekreterare

§2

Val av justeringsman och godkännande av dagordning

		
		
		

SCF:s ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till sekreterare för mötet valdes Stefan Lund.
Förhinder hade anmälts av Anders Rodin och Anette Norberg.

		
Till att justera dagens protokoll valdes Emma Pettersson.
		
Utsänd dagordning godkändes.
		

§3
§4

Genomgång av föregående protokoll

Beslutade styrelsen sedan att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Ärenden och beslut
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4:3
		
4:4
		
4:5
		
		
4:6
		
		
		
4:7
		
		
		
		

Svenska
Curlingförbundet

Attestordning
Beslutade styrelsen att bifalla förslag till ny attestfunktion enligt
förslag men slutgiltigt beslut sker vid Sty 6 2017-2018 efter genomgång
av kostnader som det medför.
Dam-tour till Skottland hösten 2018
Beslutade styrelsen att bevilja ansökan om stöd för utbyte mellan Sverige och
Skottland genom “Dam-tour 2018”. Beviljat belopp: 25.000 kr. Uppdrogs till
ansvariga för projektet att sammanställa budget samt rapport om innehåll.
Konsekvensanalys SOK-bidrag
Beslutade styrelsen bordlägga frågan till Sty 6 2017-2018.
Landslagskontrakt
Beslutade styrelsen att bordlägga frågan till Sty 6 2017-2018.
Inköp kommunikationsutrustning
Beslutade styrelsen att godkänna offert och inköp av ny kommunikationsutrustning för domare och tävlingsledning.
Konsultjobb Sveriges Olympiska Kommitté
Beslutade styrelsen att godkänna fråga från generalsekreterare Stefan Lund
gällande deltagande i projektgrupp för OS och Paralympics i Stockholm 2026. Uppdraget är tidsbestämt till april 2018 och fakturering av ersättning sker genom SCF.
Time Out vid SM Yngre Juniorer. Förändring i Tävlingsbestämmelser
Beslutade styrelsen att godkänna förslag från ungdomsutskottet gällande ny
regel för Time Out vid SM Yngre Juniorer. Uppdrogs till Tävlingsutskottet att
uppdatera Tävlingsbestämmelser och att informera genom curling.se.
För mer information, se bilaga 1.
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§5

Start av klubbinstruktörsutbildning
Utbildningsutskottet jobbar med underlag för att starta en ny “Klubbinstruktörsutbildning. Frågan bordlades i väntan på presentation och beslutsunderlag.

Diskussioner och information
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Landslag
a.) Förbundskapten Peja Lindholm lämnade rapport från ett mycket lyckat EM i
november samt om landslagets förberedelser inför OS och VM 2018.
b.) Styrelsen diskuterade det låga intresset för satsning på den nya OS-grenen
mixed dubbel. Konsekvensanalys kommer att genomföras våren 2018.
c.) Informerade förbundskapten Peja Lindholm om slutgiltig uttagning av trupp
inför Paralympics 2018.
d.) Resultat från undersökning om det natiuonella seriespelet kommer att
presenteras för styrelsen i februari 2018.
Rapporter från utskott
Rapporter från pågående projekt och arbetsuppgifter lämnades av
Ungdoms- och utbildningsutskottet genom Emma Pettersson och
Tävlingsutskottet genom Maria Davidson.
SM-veckan 2018
Rapport om planering för SM-veckan 2018 lämnades av Michael Marklund och
Stefan Lund.
#allakancurla – minikampanj för rekrytering efter OS och Paralympics
Presenterade Stefan Lund tankar och idéer för minikampanjen #allakancurla som
kommer att introduceras för alla klubbar innan OS. Arbetsmaterialet kommer
att innehålla underlag för affischer, banners och korta filmer.

§6

Kommande styrelsemöte, tid och plats

§7

Mötets avslutande

		
		

Tisdag 30 januari 12:00-17:00 .

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet kl 17:35.			

Vid protokollet:
Stefan Lund
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Bilaga 1

Time Out för yngre juniorer
Kriterier för ledare som får ta time out:
För att ledare ska tillåtas ta Time Out i tävlingar för Yngre Juniorer, ska hen uppfylla följande:
• Ledaren ska kunna visa upp certifikat att hen är godkänd på s-cup, grundutbildningen. För att få
certifikat ska ledaren skaffa ett konto på s-cup.se, klicka på s-cup och grundutbildningen.
• Ledaren uppför sig på ett sätt som är förenligt med Svensk Curlings värdegrund.
Vi rekommenderar även ledarna att anmäla sig till ledarskapsutbildningen coachettan, som arrangeras av Svenska Curlingförbundet.

Förfarande:
• Varje lag har rätt till två Time Out per match.
• Av dessa två Time Out kan laget begära en Time Out och coachen kan begära en Time Out.
• Coachen begär Time Out genom att ställa sig på läktaren och visa T-tecken med sina händer.
Coachen ska alltid få klartecken från domaren innan hen närmar sig laget.
• När coachen tar Time Out är det obligatoriskt för laget att använda Time Outen.
• När ett lag eller en coach begär Time Out får även motståndarens coach konferera med sitt lag under den tid som det lag som begärt Time Out nyttjar tiden. Det räknas inte som en Time Out för det
lag som inte begärt Time Outen. Detta gäller oavsett om det var laget eller coachen i det andra laget
som begärde Time Out.
• Lagen har en minut att diskutera med coachen. Minuten börjar då coachen når laget ute på isen.

Svensk Curlings värdegrund
Svensk Curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap
och nyfikenhet.
Time Out regeln för Yngre Juniorer finns för att öka lärandet och utvecklingen inom curling.
Det lag eller den coach som inte använder sig av regeln på ett sätt som är förenligt med curlingens
värdegrund kommer att behandlas av respektive tävlingsledning och rapporteras till Svenska Curlingförbundet.
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