Protokoll fört vid styrelsemöte för Västernorrlands Curlingförbund, VCF.
Datum:

2019-10-16

Plats:

Härnösand Arena

Närvarande:
Björn Sidén, ordförande

HCK Härnösand

Agneta Fredriksson-Edin

ÖCK Ö-vik

Olle Brudsten

HCK Härnösand

Ove Lindström

SoCK Sollefteå

Börje Edin

ÖCK Ö-vik

Tommy Strömberg

SCIF Sundsvall

Stefan Larsson

SCIF Sundsvall

Jan Eriksson

OPCC Sundsvall

§1. Mötets öppnande.
Ordförande Björn Sidén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av sekreterare.
Jan Eriksson valdes till sekreterare för mötet.

§3. Val av justeringsperson.
Tommy Strömberg valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4. Säsongens seriespel.
Vid anmälningstidens slut var det 7 lag anmälda till division 2 och 6 lag till division 3. För att göra det
bästa av situationen så beslutades att division 2 ska innehålla 7 lag samt att division 3 ska innehålla 6
lag.
Ett förslag ” Tävlingar i Västernorrland” redovisades och efter justeringar beslöts att detta PM skall
gälla. Se bilaga 1.
Under denna punkt diskuterades också, på initiativ av Olle Brudsten, om seriespelet skall fortsätta i
den form det har nu?
Frågan som ställdes var ”blir det för mycket seriespel som dödar andra tävlingar?”. Mötet diskuterade
detta men inget beslut om förändring fattades.
Diskussion om detta kommer att fortsätta vid nästa möte, där lämpligen framtidens spelare ska bjudas
in i diskussionen. Dvs juniorerna - de unga spelarna.

§5. SM-kval.
Speldatum för SM-kvalet fastställdes till den 15 december 2019, se bilaga. Spelplats väljs utifrån
deltagarnas hemvister och meddelas senare.

§6. DM-spel.
Formerna för DM-spelet diskuterades och förslag på förändringar togs upp. Exempelvis kan man spela
med 3-mannalag och 4 omgångar i stället för 8 omgångar.
Mötet beslöt att DM spelas med 3 till 4-manna lag, 4 omgångar, ”Any 4” och att spelet sker fredag
kväll och lördag med bankett lördag kväll. Speldatum fastställdes till 28-29 mars 2020, se bilaga 1.
Tommy Strömberg och Björn Sidén är ansvariga för detaljplaneringen.

§7. Stadsmatcher.
Mötet diskuterade om hur ett system av stadsmatcher skulle kunna införas.
OPCC Sundsvall, Härnösand och Sollefteå har ett sådant utbyte bland curling-pensionärerna.
Initiativ till ett utbyte mellan klubbarna tas av respektive klubbs tävlingsansvarige.

§8. Juniorverksamheten.
Mötet ansåg att ett utbyte mellan klubbarnas juniorer i förbundet bör utvecklas. Juniortränarna i
respektive klubb ansvarar för att så sker.

§9. Övrig samvaro.
Mötet ansåg att VCF bör bli ett forum för olika teman som berör curling, lämpliga områden kan vara
utbildning, rekrytering m.m.
VCF bör bli en starkare organisation gentemot Svenska Curlingförbundet.

§10. Rapport från Svenska Curlingförbundets årsmöte.
Ett nytt årsmöte skall hållas den 28 november 2019. Det nya årsmötet skall hållas på grund av jäv vid
omröstningarna på det årsmöte som hölls tidigare i höst.

§11. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Deltagarna tackade ordföranden för
förplägnaden bestående av smörgåstårta,”vimsekaka” och kaffe.

Vid protokollet :……………………………………………………………….
Jan Eriksson

Justerat av: …………………………………… och ………………………………………………..
Björn Sidén

Tommy Strömberg

./. bilaga: Tävlingar i Västernorrland

