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Mötesprotokoll fört vid

Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte
Den 14-15 maj 2010 på Viking Line Cinderella

Närvarande: Klubbrepresentanter
Ann Andersson
Ove Sjörs
Peter Ahlberg
Christer Olofsson
Monika Mabergs
Per-Olof Jansson
Övriga deltagare
Marie-Anne Eriksson
Tomas Björck
Leif Eriksson
Björn Ristner
Lars Nordström
Helena Hermelin
Lena Olofsson
Åsa Sjörs
Johan Ivarsson
Mats Mabergs
Anna Cervin
Andreas Rangedal
Carl-Erik Tägström
Björn Hedberg

CK Granit Gävle
Leksand CK
Falu CC
Ljusdal CK
Malung CC
Borlänge CC

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

§1

Förbundsordförande Lars Nordström hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

6 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 Ann Andersson och Peter Ahlberg.

§7

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Mötet godkände årsberättelsen.

§8

Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes.
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§9

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande och godkändes.

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009-2010.

§ 11

Förslag till budget för 2010-2011 föredrogs av ordförande. Förslaget godkändes
av mötet. Mötet föreslår att i budgetförslaget inför säsong 2011-2012 ska
föregående års budget synas i marginalen, för att mötet ska kunna jämföra.

§ 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 Leif Eriksson CK
Granit och Carl-Erik Tägström, Borlänge CC.
Till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen på 1 år valdes Anders Sigmundson.
(Anders ville på egen begäran endast väljas för ett år)
Till suppleanter på 1 år valdes Hans Nyman, Leksand CC och Anna Cervin,
Malung CC.

§ 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 Gävle-Dala 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.

§ 19

Övriga ärenden:
Hemsidan:
• Johan Ivarsson har gjort ett väldigt bra jobb med hemsidan. Han kommer
att fortsätta ta hand om den.
• Johan vill även fortsättningsvis ha löpande information från styrelsen.
• Johan vill gärna ha feedback på hur klubbarna tycker att sidan fungerar,
och hur den kan förbättras.
• Johan visar statistik från hemsidan som visar att antalet besök har ökat
mycket.
• Nytt är att man kan lägga kommentarer efter divisionstabellerna, för att
förtydliga vad som händer.
• Johan uppmanar alla klubbar att själva skriva in nyheter på startsidan,
det är inte svårt. Johan är behjälplig om man vill. Det är bara att ringa
eller Maila honom.
• Malung önskar att årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll ska ligga på
hemsidan samt att klubbar som genomför tävlingar ska ha liveuppdateringar från respektive hall. (Idag har Ljusdal och Borlänge inte
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tillgång till Internetuppkoppling i sina hallar, men målet är att Internet
ska finnas där också).
Styrelsen får i uppdrag att lägga ut sammanfattningar av styrelseprotokollen på
hemsidan.
Lokstöd
• Lokstödsrapporteringen upplevs som krånglig.
• De flesta klubbar inom Gävle-Dala rapporterar Lokstöd.
• För att underlätta rapporteringen kan klubbarna hjälpa varandra.
Media/åskådare:
• Alla klubbar måste hjälpas åt att synliggöra curling i media.
• Klubbarna bör skapa en checklista inför tävlingar, där mediekontakter
ingår.
• Skicka spelschema till lokaltidningar.
• Det är viktigt att hålla sig till spelschema om vi vill att pressen ska
komma.
• Vi måste försöka locka andra än aktiva att titta på curling. Det kan vi få
om tidningarna skriver om curling.
• Att använda CupOnLine kostade 1000 kr för en helg, användes vid
Robin Hood i Falun.
Kommande tävlingssäsong:
• Malung önskar att tävlingsprogrammet är fastställt innan seriespelet
börjar, samt att spelprogrammet är mer genomarbetat.
• Leksand lyfter frågan om det skulle vara möjligt att köra olika div.spel
samma helger.
• Peter A har ett förslag att ”spela undan” matcher i division 2 för att
frigöra en sammandragshelg till annat. Förslaget innebär spel på
vardagskvällar, i tre hallar. Lagen indelas i geografiska grupper.
• Mötet anser att div. 4 även fortsättnings ska vara öppet för alla, och att
spelformen med två grupper är bra.
• Mötet diskuterar om matcherna ska ha 6 eller 8 omgångar.
• Mötet lyfter frågan om DM och Skol-DM för juniorer.
• Mötet anser att den gemensamma avslutningsfesten ska vara i Falun.
• Malung lyfter en fråga kring antalet platser i DM. Ordförande
förtydligar att det är fri anmälan till DM men att vi har använt oss av
kvotering utifrån spelform som används. Målsättningen är att spela DM
i fyrabanors-hallar, så att 16 lag kan delta. Denna säsong var detta inte
möjligt av flera orsaker.
• Domarutbildning steg 2 önskas.
• Borlänge lyfter frågan om slipning av stenar. Idag måste stenar skickas
till Skottland för detta. Frakten blir mycket dyr. Förbundet borde kunna
agera i denna fråga, så att det blir möjligt att slipa stenar även i Sverige.
Styrelsen får i uppdrag att:
• undersöka om det skulle vara möjligt att göra ett spelprogram för
division 2 utifrån Peter Ahlbergs förslag. Detta blir i så fall ett test under
den kommande säsongen.
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•
•
•
•

Göra ett förslag till spelprogram som skickas ut till klubbarna på remiss
i mitten på augusti. Remisstiden blir ca två veckor.
Fundera över antalet omgångar i div. spelet.
Hitta möjliga speldatum för DM juniorer samt Skol-DM.
Gå igenom kvoteringssystemet för att se om det bör justeras.

Rapport från SCF:
Lars redovisar ett förslag från SCF som går ut på att Sverige skapar en
landslagsgrupp, ur vilka det aktuella landslaget sedan plockas ut av
förbundskaptenen. Detta innebär att vinst i Elitserien och SM inte blir
direktkvalificerande till mästerskap.
Lars kommer att skicka ut förslaget till klubbarna så snart som möjligt.
Rapport från Valnämnden:
Leif rapporterar att nomineringar till SCF:s styrelse ska vara valnämnden
tillhanda senast de 15 juni.

§ 20

Ordförande tackade alla deltagare för ett trevligt och givande årsmöte och
konferens och förklarade mötet avslutat.
Ljusdal den 22 maj 2010
-----------------------------------ordf. Lars Nordström

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

-----------------------------------just. Ann Andersson

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