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Mötesprotokoll fört vid

Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte
Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella
Närvarande: Klubbrepresentanter
Ann Andersson
Christer Olofsson
Monika Mabergs
Per-Olof Jansson
Helena Hermelin
Lennart Karlsson
Övriga deltagare
Lars Nordström
Lena Olofsson
Lena Seliberg
Rolf Seliberg
Lars- Rune Öhlund
Mats Mabergs
Anna Cervin
Andreas Rangedal
Carl-Erik Tägström
Nils-Erik Nilsson
Mats Eismar
Esbjörn Lundström

CK Granit Gävle
Ljusdals CK
Malung CC
Borlänge CC
Falu CC
Söderhamns CK

Falu CC
Ljusdals CK
Ljusdals CK
Ljusdals CK
CK Granit Gävle
Malung CC
Malung CC
Malung CC
Borlänge CC
Söderhamn CK
Söderhamn CK
Söderhamn CK

§1

Förbundsordförande Lars Nordström hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

6 klubbar fanns representerade på årsmötet. Röstlängden godkändes efter att
Söderhamn CK tilldelats en röst.

§3

Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Lars Nordström.

§5

Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Olofsson.

§6

Till justerare och rösträknare valdes Nils-Erik Nilsson och Monika Mabergs.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Mötet godkände årsberättelsen, med tillägget att tävlingsberättelsen ska fyllas på
och rättas till, samt att verksamhetsberättelsen ska fyllas ut och förändras till
nästa år. Se övriga frågor.

§8

Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes.
1

2(4)
§9

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande och godkändes.

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-2011.

§ 11

Förslag till budget för 2011-2012 föredrogs av ordförande. Förslaget godkändes
av mötet.

§ 12

Till ordförande i Gävle-Dala Curlingförbund på 1 år omvaldes Lars Nordström,
Falu CC.

§ 13

Till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen på 2 år valdes:
Lena Olofsson Ljusdals CK
Peter Ahlberg, Falu CC samt
Anna Cervin, Malung CC.
Till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen på 1 år valdes:
Helena Hermelin, Falu CC
Till suppleanter på 1 år valdes:
Göran Backlund, CK Granit samt
Lennart Karlsson, Söderhamns CK.

§ 14

Till revisor på 1 år valdes:
Anders Hägglund, CK Granit Gävle och som suppleant valdes Per Björne,
Borlänge CC.

§ 15

Val av ombud till Dalarnas, Hälsinglands och Gästriklands idrottsförbunds
årsmöten. Styrelsen i Gävle-Dala CF fick av årsmötet i uppdrag att utse
ombuden.

§ 16

Val av ombud till Svenska Curlingförbundets årsmöte.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse dessa ombud.

§ 17

Till ordförande och sammankallande i valnämnden valdes
Monika Mabergs, Malung CC och till ledamot valdes Lars-Rune Öhlund, CK
Granit Gävle.
Styrelsens representant i valnämnden utses vid senare styrelsemöte.

§ 18

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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§ 19

Övriga ärenden,diskussionsfrågor, konferensdagen:
Verksamhetsberättelsen och tävlingsberättelsen.
 Ovannämnda bör skrivas enligt ”normal” mall, för att bli mer
fyllig och få ett högre historiskt värde. Till exempel bör det
stå vilka spelare som ingått i de lag som vunnit tävlingar
inom och utom distriktet under säsongen.
 Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att skissa på hur en
sådan berättelse kan se ut, samt återkomma till nästa årsmöte
med en annan typ av verksamhetsberättelse än den vi har
idag. Klubbarna måste hjälpa till att skicka sådan information
som ska finnas med, till styrelsen inför årsmötet.
Tävlingsverksamhet:
 Flera klubbar framför kritik på hur tävlingsverksamheten i
distriktet skötts under säsongen; Sent spelprogram, ändrade
spelprogram, dåligt uppdaterad hemsida och bortglömd teedragning för div. 3. Styrelsen tar åt sig av kritiken och lovar
att förbättra detta inför nästa säsong.
•

Vår målsättning är att vårt lokala tävlingsprogram ska distribueras till
klubbarna i början på september.

•

Alla hallar, även tvåbanors-hallar ska användas i spelprogrammet.

•

Div. 4 ska ha minst tre sammandrag inklusive slutspel. Detta för att
garantera mer än en spelhelg innan laget ”åker ur” serien. Viktigt för
att bibehålla intresset för divisionsspel.

•

Statusen på DM ska höjas, med högre prispeng i potten.

•

Tre lag flyttas ned till div. tre och fyra, på grund av resultat från
högre divisioner.



Varje klubb bör namnge kontaktpersoner inför säsongens
seriespel, så att information kan skickas ut till dessa.

Styrelsen
 Alla protokoll från såväl styrelsemöten som årsmöten ska läggas ut
på hemsidan.


Nästa säsongs damläger förläggs till Malung. Datum kommer att
bestämmas snarast.



Domarkurs önskas. Lars kan göra flera kurser vid behov. Datum ska
finnas med i tävlingsprogrammet. Gamla domarlicenser bör förnyas.



Lars kollar upp vilka som har giltig domarlicens.



Instruktörsutbildning och ledarskapsutbyte står på önskelistan.
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Skipperkurs önskas. Styrelsen letar datum och kontaktar curlinggymnasiet
om de kan medverka.



Curlingmaterial önskas tillgängligt för alla. Vi inventerar och ser vad som
finns att lägga ut på nätet.

Lokstöd
• Alla klubbar med ungdomsverksamhet inom Gävle-Dala rapporterar
Lokstöd. Vår redovisning ligger till grund för hur mycket pengar som
tilldelas Curlingförbundet via RF.
•

Alla klubbar bör vara länkade mot Klubben Online.

Idrottslyftet
 Alla pengar är slut för i år, men det kommer nya pengar i september.


Lämpligt kan vara att göra projekt som bygger på skolaktiviteter,
ledarutveckling samt material.

Övriga investeringsmedel
 Hos de regionala idrottsförbunden kan man söka pengar för nya
aktivitetsytor-handikappanpassning etc. Kravet är att man själv går in
med en del pengar i projektet.

Rapport från SCF:
 Lars-Rune berättar att Svenska Curlingförbundet har kontrakt
med flera stora sponsorer, vilket genererar både pengar och
utbildning.


Förhandlingar pågår med TV-bolag om att direktsända en
Elitseriematch i veckan under säsong. Förutsättningarna blir
förmodligen åtta omgångar för att svara upp på publikintresse. En
curlingmatch får inte vara för lång för tittaren!
Matcherna ska sändas från olika hallar i landet, där befintlig
reklam kommer att synas. Spelarna kommer att ha mörka eller
ljusa enhetliga dräkter. Förhoppningsvis kommer dessa
förhandlingar att vara i hamn inom några veckor.



Peja Lindholm är nu förbundskapten, och Curling-Sverige har för
första gången ett landslag bestående av tre damlag och två
herrlag.
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Hemsidan


Johan Ivarsson är administratör av sidan.



Varje klubb kan vända sig till Johan för att få inloggning så
att man kan uppdatera sidan med aktuell information.



Mötet efterlyser mer information om juniorcurling, en egen
rubrik och mer bilder.



Kartor till alla hallar bör finnas tillgängliga på vår
gemensamma hemsida såväl som på respektive klubbs
hemsida. Alla klubbar uppmanas ordna detta.



På hemsidan kan också presentationer av alla lag som
spelar seriespel finnas.



När vi har egna aktiviteter ute på klubbarna kan vi länka
denna information på hemsidan.



Curlingens dag ligger den 15-16 oktober. Flera klubbar har
inte fått is då, men det går bra att flytta fram datumet så att
det passar. Det viktiga är ju att vi visar upp Curlingen i
början på säsongen.



Söderhamns CK vill gärna få stöd att starta upp hall i
Söderhamn igen. Möjlighet att köpa tillbaka den gamla
marken finns. Rör i backen ligger kvar, men det är svårt att
säga i vilket skick de befinner sig.

Andra frågor

GDCF samt Svenska Curlingförbundet kan göra skrivelser
som påvisar betydelsen av curlighall i Söderhamn.
Söderhamns CK får tips om att inventera vilka som skulle
kunna ha nytta av hallen, exempelvis friskolor som behöver
tillgång till idrottsytor. Ungdomar-skola-integration är
pusselbitar som är viktiga att använda i sådana här
sammanhang. Pengar kanske finns att söka hos
Hälsinglandsidrottsförbund samt Riksidrottsförbundet via
anläggningsstöd. Värt att kolla upp.


Fråga om vem som kan stötta när det gäller att komma
tillrätta med isproblem. Mötet rekommenderar Hans
Nyman samt Leif Öhman.



Helena väcker förslag om Drop-in-Curling, en form av
inbjudningscurling där man kan anmäla sig en och en eller
två och två för att sedan lottas ihop med sina medspelare
och motspelare. Vi tar med idén och ser om vi kan
genomföra den.
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§ 20

Ordförande tackade alla deltagare för ett trevligt och givande årsmöte och
konferens och förklarade mötet avslutat.
Ljusdal den 12 maj 2011
-----------------------------------ordf. Lars Nordström

----------------------------------sekr. Lena Olofsson

-----------------------------------just. Monika Mabergs

-------------------------------------just. Nils Erik Nilsson
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