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Styrelsemöte, Danderyds Curlinghall
onsdagen 7 mars 2018 kl 13.00-16.30
Närvarande
Michael Marklund
Leif Öhman
Marie Henriksson
Jalle Jungnell
Anders Rodin
Peja Lindholm
Stefan Lund
Per Näsman
Emma Pettersson
Jan Rydheim, deltog del av tiden
		
		

Ej Närvarande
Förhinder anmält av Maria Davidson, Anette Norberg, Per Forsberg

§1

Mötets öppnande och val av sekreterare

§2

Föregående protokoll och eventuell rapportering

		
		
		

SCFs ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Charlotte Troberg presenterades för styrelsen. Charlotte har en projektanställning
och arbetar med klubbkontakter.

		
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
		

§3
§4

Val av sekreterare och justerare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Emma Pettersson. Jalle Jungnell valdes till justerare.

Bordlagda frågor och beslut
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Svenska
Curlingförbundet

Klubbinstruktörsutbildning
Emma Pettersson redogör för utskottets beredning av ”Klubb-Proutbildningen”.
Efter en diskussion beslutas det att utredningen fortsätter om behov och innehåll.
Konsekvensanalys SOK-bidrag
Michael Marklund och Peja Lindholm för en dialog med SOK, beslut om SOK-bidrag
kan väntas senare under våren. Frågan är fortsatt bordlagd.
TU-fråga om representation och klubbtillhörighet
Frågan är fortsatt bordlagd.
Utmärkelse
Styrelsen beslutar enligt förslag från Luleå CK att tilldela SCF:s Förtjänsttecken
till Ann-Christin Nilsson och Karl-Olov Nilsson.
SM-Veckan 2019
Styrelsen beslutar att till den14 mars lämna en intresseanmälan att delta i
SM-Veckan, vecka 5 år 2019. Arrangemanget sker i Sundsvall. Styrelsen
beslutar att Leif Öhman och Anders Rodin gör en Site Visit under våren 2018.
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§5

Frågor i tiden, rapporter och informationer
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§6
		
		

Ersättning till klubbar vid SCF-tävlingar
Leif Öhman redogör för beräkningar och konsekvenser. Michael Marklunds
översyn om medlemsavgifter hör samman med konsekvenser. Styrelsen beslutar
att inriktningen bör vara att ersätta klubbar med 1200 kronor per bana och dag
vid SCF:s arrangemang. Utredningen fortsätter under våren för att klargöra
kostnaderna och lägga in dessa i budgeten, Målet är att detta skall kunna
fungera säsongen2018/2019.
SM-Veckan, information
Arbetet med SM-Veckan 2018 i Skellefteå är nu i ett intensivt planeringsläge
rapporterar Michael Marklund. Anders Rohdin med ismakarteamet är beredda. 		
ProAm med Lag Edin och Lag Mabergs ska spelas. Arbetet pågår där nya sponsorer
nu anmält intresse.
EM Helsingborg 2019, information
Emma Pettersson rapporterar att teknik-TV-produktionsarbete utreds och
därefter följer bearbetning av avtalet som senare under våren följs av en förhandling
med WCF. Helsingborgs Curlingklubb samarbetar nära SCF i detta arbete.
VM Östersund 2018, information
Det är lag från 44 nationer som deltar i mästerskapen. För närvarande
diskuteras domarbesättningen mellan arrangören och WCF. En begäran till SCF
om ekonomiskt stöd har lämnats från Östersund CK. Styrelsen beslutar att ge
ett ekonomiskt stöd om 100 000 kronor. Arbetsinsatser från SCF och Curlinggymnasiet i förberedelser och genomförandet avräknas beloppet. SCF medverkar
även i arbetet med den juniortävling inom Nordic Junior Tour som spelas i direkt 		
anslutning till VM-arrangemanget.
Landslag, information
Peja Lindholm rapporterar om det lyckosamma OS-deltagandet. Nu följer
Paralympics som inletts med ett bra läger. Lag Hasselborg reser om några dagar
till VM i Kanada och snart reser Lag Edin till USA för VM. Frågan om kommande 		
landslagsläger avgörs efter SM. Konsekvenser av SOK:s stöd eller ej bearbetas
också under våren.
Fortsatt på utredning/utvärdering av det nationella seriesystemet
Peja Lindholm rapporterar att ingen åtgärd planeras för kommande säsong.
Med anledning utvärderingen av det nationella seriesystemet och andra
utvecklingsfrågor beslutar styrelsen att arrangera ett konvent preliminärt
den 7-8 juni. Till konventet kommer även förbundets samtliga utskott att bjudas in.

Kommande styrelsemöte, tid och plats

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 18 april kl 13.00-17.00.
Mötet hålls i Danderyds Curlinghall.
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§7

Övriga frågor

§8

Mötets avslutande
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Representation SOK:s årsmöte
Förbundet har fått en kallelse till SOKs årsmöte. Årsmötet hålls i Stockholm
den 19 april och SCF representeras av Michael Marklund och Stefan Lund.

Ordförande Michael Marklund avlutar mötet kl 16:30			

Vid protokollet:
Emma Pettersson
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