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Mötets öppnande
§1
Ordförande Lars Nordström hälsade välkommen till Falun, Lugnets Sportcenter,
och förklarade mötet öppnat.
Dagordning
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Föregående protokoll
§3
Godkännes och lägges till handlingarna.
Rapporter
§4
Damlägret
- Damlägret genomfördes i Malung till stor belåtenhet för alla nio deltagare
under ledning av lag Mabergs.
- Teknik, personlig coachning och teambuilding var några av aktiviteterna.
- Malung kan tänka sig att ha lägret även nästa år då de har is tidigt.
- Frågan väcks om lägret ska öppnas för tjejer under 18 år. Inget beslut fattas i
denna fråga just nu.
- Malung skickar underlag till Helena för banhyror och ledarkostnader i
samband med lägret.
Tävlingar/aktiviteter
§5
Div. 2 och 3
- Några lag har inte bekräftat sin plats i div. Repr. Från klubbarna uppmanas
att kontakta lagen angående detta.
Div.4
- Vi diskuterar vilken spelform div. 4 ska ha. Styrelsen beslutar att div. 4 ska
spela samma slags seriespel som div. 2-3.
- Detta kräver spel i fyra-banorshall vid sammandrag 2.
Gävle kan ta det sammandraget.
- Tolv lag är anmälda.
- Göran ordnar spelschema.
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Juniorserie
- Peter och Calle har inventerat antalet juniorlag.
- Det verkar vara svårt att få till en serie som körs på vardagar.
- Peter återkommer senare med annat förslag.
Övriga frågor
§8

-

Ljusdal och Gävle har haft Curlingens dag, ingen av övriga klubbar har haft
sin dag ännu.

-

Ljusdal har genomfört LVSC, med tre deltagande lag utifrån och tre lag från
klubben. Lag Byman från CK Granit vann mot Olas lag från Ljusdals CK.

-

Lars rapporterar att TU haft uppe till diskussion frågan om spelares ljusa och
mörka dräkter.

-

SM-kval-platserna har också diskuterats, då vissa vill ha fler friplatser till
SM. Lars bevakar frågan.

-

SM-vecka i Östersund 2012
SM-vecka i Falun 2013

-

Förändringar av seriespelet diskuteras, från 16-12 lag i Elitserien. Detta får
effekter nedåt i serierna. Ev. kommer ett förslag i januari, remiss februarimars, genomförs säsongen 2012.

-

Söderhamn kommer att lägga sin klubb vilande, och istället kliva in i CK
Granit. Söderhamn vill behålla sin plats i div. 2. Detta är ok för GDCF.

-

Hans tar upp en fråga om att förbundet köpt stenar av Rättviks curlingklubb,
men som Leksand ”fått”. GDCF ber Leksand ta upp frågan med förbundet.

-

Hans tar upp frågan om de nya juniorreglerna skapat konsekvenser i
klubbarna. Ingen förutom Hans anser att detta skapat några problem ännu.

-

Hans lyfter frågan om att göra om div. 4 till någon form av
inbjudningstävlingar med poängsystem för uppflyttning i div. 3.
Styrelsen ber Hans återkomma med ett färdigt utarbetat förslag på årsmötet,
så att årsmötet kan fatta beslut om detta.

Nästa möte
§9
Onsdag den 14 december kl. 18.00 vid Lugnets Sportcenter, Falun.
Avslutning
§ 10
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Justeras

-----------------------------Lena Olofsson
Sekreterare

-----------------------------Lars Nordström
Ordförande
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