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Mötesprotokoll fört vid

Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte
Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella
Närvarande: Klubbrepresentanter
Christer Olofsson
Monika Mabergs
Per-Olof Jansson
Helena Hermelin
Lennart Karlsson
Övriga deltagare
Lars Nordström
Peter Ahlberg
Lena Olofsson
Isabell Andersson
Ann Andersson
Bo Ahrenby
Johan Ivarsson
Mats Mabergs
Anna Cervin
Carl-Erik Tägström
Esbjörn Lundström

Ljusdals CK
Malung CC
Borlänge CC
Falu CC
CK Granit

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

§1

Förbundsordförande Lars Nordström hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

5 klubbar fanns representerade på årsmötet. Röstlängden godkändes.

§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 Bo Ahrenby och Peter Ahlberg.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Mötet godkände årsberättelsen, med tillägget att tävlingsberättelsen ska rätta till
vissa stavfel.

§8

Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes.

§9

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande och godkändes.
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§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012.

§ 11

Förslag till budget för 2012-2013 föredrogs av ordförande. Förslaget godkändes
av mötet efter vissa ändringar ( Startavgifter höjs till 1000:-per lag, Ersättning
för banhyrorna höjs till 100 :- )

§ 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
Helena Hermelin Falu CC
Carl-Erik Tägtström Borlänge CC
Till suppleanter på 1 år valdes:
Hans Nyman Leksand CK samt
Lennart Karlsson, CK Granit.

§ 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 ledamöter valdes Isabell Andersson CK
Granit samt Christer Olofsson Ljusdals CK.
Styrelsens representant i valnämnden utses vid senare styrelsemöte.

§ 18

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

2

3(4)

§ 19

Övriga ärenden och diskussionsfrågor under konferensdagen:
GDCF:s uppdrag
Ordförande frågar ”Vad ska GDCF arbeta med för frågor”?
Mötet håller diskussionen öppen, och berör bland annat följande:


Juniorutveckling



Försöka väcka liv i ”avsomnade” klubbar

Lokstöd och Idrott OnLine


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



Via Idrott OnLine kan klubbarna hantera medlemsregister,
idrottslyftsansökan och annat.



Johan Ivarsson är administratör av sidan.



Anna Cervin kommer att ta över huvudansvaret för
inrapportering av nyheter från hösten 2012.



Hemsidan har haft mycket god besöksfrekvens under det
sista året.



Calle redogör för utfallet av årets juniorserie.



Mötet ser gärna en fortsättning på serien, som bör starta i
slutet av oktober. Ort och datum ska finnas med i vår
lokala tävlingskalender.



Hans Nyman lämnar förslag på ny form av div.4-spel.



Mötet beslutar att klubbarna inte är mogna för detta ännu.



Skulle denna spelform passa en blivande div. 5?

Hemsidan

Juniorserien

Flexserien

Elitseriespel-div1-spel


Gävle Dala Curlingförbund kommer att lämna synpunkter
på förslag till nytt Elitseriespel med bland annat följande:



Elitserien kan få mer kraft och bättre kvalitet med 12 lag.
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Man bör skjuta upp starten av detta ett år så att
förutsättningarna är glasklara för alla som deltar.



Man bör vänta med att förändra div. 1 för att se
konsekvenserna.



Om detta genomförs ska ett krav vara att alla lag i
Elitserien ska spela SM, eftersom detta innebär att SM inte
kommer att störa förberedelser för någon större eller
viktigare tävling.

Lokala Tävlingsregler


Gävle Dala Curlingförbund kommer att tydliggöra sina
lokala tävlingsregler och lägga ut dessa på hemsidan innan
säsongen 2012 startar.



Reglerna ska finnas med i spelprogrammet. Dessutom
beslutar mötet att:



Alla lag måste namnge sina spelare vid anmälan.



Alla måste alltid uppge namn på tävlingsprotokollen.



Tävlingsledarna får ansvara för att protokollen fylls i.



Enhetlig klädsel ska gälla.



Inga sammandrag förläggs under EM



Nästa säsongs damläger förläggs till Malung den 6-7
oktober.



Domarkurs önskas i Ljusdal. Datum ska finnas med i
tävlingsprogrammet. Intresserade deltagare från andra
klubbar kan också vara med.



Ismakarkurs och skipkurs får ligga på klubbnivå.

Andra frågor
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§ 20



Alla datum för liknande aktiviteter ska läggas ut på
hemsidan så att intresserade från andra klubbar har
möjlighet att vara med. Resp. klubb ansvarar för denna
information.



Former för årsmöteskonferens diskuteras. Styrelsen kollar
upp vad en konferens ”på land” skulle kosta.



Seriespel och Avslutningsfest. Ny form för detta kommer
att prövas under året.



Mötet beslutar att öka flödet mellan division 2-4 genom att
flytta upp tre lag från div. 4 resp. div. 3 från och med
säsong 2012-2013. Nedflyttningen från div. 2 o div. 3 är
som tidigare beroende av utgången i högre divisioner.



Bo Ahrenby visar hur Hogia on Line fungerar.



I december 2012 är det EM i Karlstad. Styrelsen arbetar på
att få till en resa dit för medlemmar under slutspelet.
Styrelsen återkommer med mer information.

Ordförande tackade alla deltagare för ett trevligt och givande årsmöte och
konferens och förklarade mötet avslutat.
Ljusdal den 27 maj 2012

-----------------------------------ordf. Lars Nordström

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

-----------------------------------just. Bo Ahrenby

-------------------------------------just. Peter Ahlberg
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