REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

25.08.14 kl. 17.30 – 20.00

Sted:

Ullevål stadion Møterom 2011

Innkalt av:

Pål

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Stål Talsnes,
Dagfinn Loen, Henriette Løvar og Hilde Stenseth

På Skype:

Hans Roger Tømmervold, Stein Mellemseter og Olaug Lundaløkk

Fravær:

Thomas Løvold, Kim Ellertsen,

Sak 1. Godkjenning av referat
Referat fra styremøte 11.06.14 ble lest godkjent uten. kommentarer.
Referatet signeres på neste styremøte.

Sak 2. World Curling Congress
Morten er forhindret fra å dra og Ole Hauge tar hans plass
Styret gikk gjennom papirene for WCC og instruerte delegatene i flg saker.
14. Approval of Annual Subscriptions
WCF foreslår å øke medlemskontingenten til WCF
For Norge betyr det en økning med $ 150 til $ 1500
NCF stemmer for.
15a Resolutions
WCF foreslår en godtgjørelse for presidenten til max $ 50 000 med minimum på $ 35 000.
NCF stemmer for.
B Proposal for updated WCF Anti Doping rules.
WCF forslår å adoptere WADA sine Anti Doping regler gjeldene fra 1 jan 15.
NCF stemmer for.
C Proposal relating to rules of the game.
i

EM Mixed omgjøres til VM Mixed.
CCA foreslår ikke tidligere enn 2016-17
NCF stemmer for og stiller delegatene fritt til om det skal gjelde omgående eller senere.
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C ii Overgang fra playing time til thinking time
NCF stemmer for
iii Overgang fra page system til semifinaler i mesterskap
NCF stemmer for.
iv Kun en runde med tie breaks i mesterskap
NCF stemmer for
v Erstatning av junior VM U21 ti 2 grupper. U18 og U23
NCF stemmer for men vil stille spørsmål om antall mesterskap pr. sesong.
Dette innbærer nok et mesterskap og økte utgifter for nasjonene i tillegg til slitasje på spillere,
trenere og coacher. Kunne man se på en reduksjon av antall mesterskap f.eks EM og VM
annethvert år, evt VM senior, mixed dbl, mixed annenthvert år.
Vi stiller oss positivt til flere mesterskap for juniorer da steget fra junior til senior er stort og
forskjellen på de yngste juniorene og de eldste også er stor.
vi Erstatning av sone kvalifisering til en kvalifisering for hele verden.
NCF stemmer for.
vii Regel for rullestolcurling slik at det ikke er lov å endre høyden på stolen under kamp.
NCF stemmer for
viii Implementering av reglene for Mixed curling i reglene.
NCF stemmer for
ix Lyst spilleantrekk skal være minst 75% hvit eller gul og mørkt spilleantrekk skal være 75%
mørkt
NCF stemmer for.
x Nye regler for Last Shot Draw (LSD)
2 LSD fra 2 forskjellige spillere før hver kamp med forskjellig curl før hver kamp og at alle
spillere må spille LSD i løpet av turneringen.
NCF stemmer for
Endringsforslag
Bare en LSD før hver kamp
NCF stemmer i mot.
xi Måling av steiner som dekker knappen. Måles fra et fast pkt. kl. 9 og kl. 6 for å se hvilken
som er best.
NCF stemmer for
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xii

Opprydding i regelboken
NCF stemmer for

xiii

Hindre bruk av elektroniske hjelpemidler på banen
NCF stemmer for

xiii

Klargjøring av straff for brudd på regler
NCF stemmer for

xv

Godkjenne Rullestol klassifiseringsregler
NCF stemmer for.

17 VALG

President:
Kate Caithness (SCO)

Vice President (Americas):
Graham Prouse (CAN)

Vice President (Europe):
Bent Ånund Ramsfjell (NOR)
Robert Susanj (SLO)

Vice President (Pacific-Asia):
Hugh Millikin (AUS)

Directors:
Albert “Andy” Anderson (USA)
Hew Chalmers (SCO)
Li Dongyan (CHN)
Laura Lochanski (CAN)
Toyokazu Ogawa (JPN)
Leif Öhman (SWE)
Gerrit-Jan Scholten (NED)
Michael Stepanyants (RUS)

NCF stemmer på kandidater i grønt. Kandidater vi gult kan delegatene vurdere på kongressen.
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SAK 3 WWhCQ Lillehammer 2014
Fremdriften er urovekkende. Det er mye å gjøre siste måneden.
Skjemaer for transport, overnatting og mat må sendes ut snarest.
Pål har hatt møte med NIF v/Inge Andersen ang tilskudd til arrangementet.
Organisasjonen er på plass.
Kai Arne Andreassen og Kai Ove Rønning tar økonomien.
Radisson er valgt som hotell og Paa Bordet er valg som leverandør av mat.
Står igjen å få på plass transport fra togstasjonen til hotellet og til hotell/arena.

NESTE STYREMØTE: LØRDAG 13. September kl. 10.00 – 14.00 PÅ ULLEVÅL
Første del blir første del av NIF kurset for utarbeidelse av strategiplan.
Ville ha vær bra om alle kunne komme til Ullevål.

Oslo 28.08.14
Referent
Pål Trulsen
Generalsekretær

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem
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