
Västernorrlands Curlingförbund 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 24 februari 2015. kl 18.00 
 
Plats: Curlinghallen Härnösand 
Närvarande:  Agneta Edin, Björn Sidén, Marcus Sundgren, Bill Tåqvist och Arne Modig. 
 
 
§1 Mötet öppnades av Ordförande Björn Sidén.  
 
§2 Till att justera protokoll valdes Björn Sidén och Arne Modig. 
 
§3 Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer och lades till 
 handlingarna. 
 
§5 Agneta redogjorde för ekonomin. Behållningen i kassan ca 23 000 kr. 
 Konstaterade att det inte blev något DM och därmed inga startavgifter, banhyror 
 eller medaljer. 
 
§6  Tidpunkt för sista sammandraget i Div 2 och Div 3 bör vara senast V11. Många 

klubbar har inte is längre än mitten av mars månad. I år blev det lite olyckligt när 
flera arrangemang krockade i Härnösands Arena. 

 
§7   Nedflyttning i divisions spel får vi avvakta till alla omgångar är spelade. Tord 

informerar de lag som berörs av ned och uppflyttning i Div 2 och 3. Elitserien har vi två 
lag från distriktet som åker ur. Lag Carlsén SCK och Lag Marklund Skvadern. Det är 
sannolikt några från Div 1 också som det ser ut när ett sammandrag återstår.  

 
§8  Spelutbyte, stadsmatcher mellan klubbar: Fixa något eller några lag och ring upp någon 

klubb och bestäm en matchtid. Det är många som vill prova på curling i någon annan 
hall och det blir ett trevligt utbyte. Veteranerna är duktiga med stadsmatcher och 
Sundsvall har tidigare på säsongen varit värd för Härnösandslag och den 11 mars ska 
Härnösandsveteraner med 4 lag möta Sollefteå på deras hemmabana.  

 
§9 Medaljer är beställda från Lundgrens till pristagarna i Div2 och Div3.  
        
§10     Distriktsträff: Björn och Agneta och Bill ser om vi kan få bidrag för detta via SISU. 
 Det är viktigt att man på olika poster i klubbarna får träffas och utbyta erfarenheter.  
 Vi önskar också få igång ett aktivare spelutbyte mellan klubbarna.  
 
§11 Årsmötet blir antingen maj eller september beroende på när förbundet blir klar 

efter de sista sammandraget i Div1 matcherna. 
 
§12      Övriga ärenden: 
            Stadgarna för västernorrlands Curlingförbund inför årsmötet gås igenom av 

Björn Sidén och justeras vid behov.  
            Tord Edman meddelar de lag som berörs av upp och nedflyttning i de olika Div. 



 
§13  Nästa möte: 
             Preliminärt blir Årsmötet tisdagen den 19 maj 2015 Curlinghallen H-sand kl 18.00. 
         
                         
 
 
 
          Vid protokollet     Justerat                   
 
 
 
 
                          
               Arne Modig                        Björn Sidén 

 
                         


