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Styrelsemöte tisdag 17 april kl 19:00-20:55 – Telefonmöte
Närvarande
Michael Marklund
Leif Öhman
Jalle Jungnell
Maria Davidson
Per Forsberg
Emma Pettersson
Stefan Lund, GS
		
		

Ej Närvarande
Förhinder anmält av Anette Norberg, Marie Henriksson och Anders Rodin

§1

Mötets öppnande och val av sekreterare

§2

Föregående protokoll och eventuell rapportering

		

SCFs ordförande Michael Marklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

		
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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4:5
		
		
4:6
		
		
		

Svenska
Curlingförbundet

Klubbinstruktörsutbildning
Åter i ett möte med utbildningsutskottet under maj 2018. Frågan är fortsatt bordlagd.
Konsekvensanalys SOK-bidrag
Stefan Lund, Michael Marklund och Peja Lindholm är i maj 2018 kallade till möte
med SOK, beslut om SOK-bidrag kan väntas senare. Frågan är fortsatt bordlagd.
TU-fråga om representation och klubbtillhörighet
Frågan kommer att behandlas inom TU under maj 2018. Frågan är fortsatt bordlagd.
Ersättning till klubbar vid SCF-tävlingar
Utredningen fortsätter. Ett planeringsmöte hålls den 19-20 maj.
Frågan är fortsatt bordlagd.
Utmärkelse
Styrelsen beslutar enligt förslag från Göteborg CK att tilldela SCF:s silvermedalj
till Göran Dahl och Torvald Spiik.
SOK:s årsmöte den 19 april 2018
Styrelsen beslutar att förbundet representeras på årsmötet av Michael Marklund
och Stefan Lund. Styrelsen beslutar att stödja Skidförbundets kandidat Mats
Årjes som ordförande i SOK.
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Frågor i tiden, rapporter och informationer
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Ekonomiska rapporter per 28 februari 2018
Se utsänt material. Stefan Lund och Marie Henriksson ser över beteckningar,
justeringsmöjligheter och periodiseringar. Excelbladet uppfattas svårt att tyda.
Frågor kan ställas till Stefan Lund.
Skolmästerskap 201
Det tredje skolmästerskapet har slutförts och det andra som IK Fyris Curling har
arrangerat. Styrelsen framför ett tack till Uppsalaklubben för mycket väl genomfört
arrangemang. Formen kan behöva ses över för att locka fler distrikt att delta.
En av ungdomarna uppskattad tävlingsform.
Information
Michael Marklund, Peja Lindholm och Stefan Lund träffar SOK den 15 maj.
Mötet handlar om SOK:s fortsatta ekonomiska stöd. Michael Marklund, Peja
Lindholm och Stefan Lund träffar lag Hasselborg och lag Edin den 4 juni för att
tala om kommande säsong. De träffar övriga landslag i slutet av sommaren.
Övriga sponsorkontakter bearbetas.
Rapport Internationellt
Michael Marklund och Stefan Lund har under VM i Las Vegas deltagit i
internationella möten. Styrelsens ledamöter får en rapport.
Rapport EM Helsingborg 2019
Emma Pettersson rapporterar att avtalsarbetet EM i Helsingborg 2019 nu är
inne en slutfas. Helsingborg CK har under våren meddelat WCF att en slutlig
överenskommelse ska vara gjord senast den 31 maj 2018. Helsingborgs
Curlingklubb samarbetar nära SCF i detta arbete.
Rapport SM-Veckan 2018
Ett mycket lyckat arrangemang med SM-veckan 2018 i Skellefteå- ”best ever”! 		
Framgångsfaktor var bland annat närheten till alla förekommande idrotter, något
som genererar mycket publik. Stor uppslutning av volontärer , domare och
Edin-matchen lockade storpublik. Klubbar som deltog uttryckte att ”det var en ära
att få spela på bra is”- ett gott betyg åt ismakarna som lagt ner mycket tid för att
få bra is. Många TV-tittare ger ett högt mediavärde för reklamexponering.
Rapport projekt Top of Curling
Guldklubben ”Top of Curling”. Michael Marklund och Stefan Lund rapporterar
att Rolf Wikström är anlitad för att arbeta vidare med ett nätverk av sponsorer
och supportrar. Fortsatt arbete som beräknas vara klart i början av juni.

Kommande styrelsemöte, tid och plats

Nästa styrelsemöte är fredag den 8 juni Stockholm.
Styrelsen beslutar vidare att samtliga utskott och styrelsen träffas vid en
Sommarkonferens 7-8 juni för att gemensamt diskutera och planera för kommande 		
verksamhet. Stefan Lund förbereder lämplig mötesplats. Michael Marklund
förbereder inbjudan.
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§7

Övriga frågor

§8

Mötets avslutande
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Rullstolscurling
Rullstols SM lockade åtta lag. Ett arrangemang som många deltagare uppskattade
med såväl spelmöjligheter som sociala aktiviteter. Ett NM i rullstolscurling
planeras rapporterar Jalle Jungnell.
Rullstolscurling
Maria Davidson för fram en fråga om synpunkter finns alkoholrelaterad
reklam på matchtröjor, aktuellt för en div II-klubb

Ordförande Michael Marklund avlutar mötet kl 20.55			

Vid protokollet:
Emma Pettersson
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