Till våra föreningar inom ÖBDF

ÖBDF erbjuder fri skrivare/kopiator inkl. tillbehör till ett antal föreningar under 2019/20.
ÖBDF.s årsmöte fastställde följande i verksamhetsplanen för 2017:
Vi vill succesivt införa det digitala protokollet i hela vårt tävlingssystem. Vi planerar att stimulera våra
föreningar, genom att erbjuda gratis skrivare för utskrift/insändande av protokoll. I år beräknar vi
kunna dela ut 5-6 skrivare.
Beslutet skall nu effektueras och då styrelsen avsatt medel i budgeten, kan vi nu erbjuda fria skrivare
så långt det är möjligt. De föreningar som svarar, kommer att erhålla en skrivare med tillbehör samt
FIBA:s programvara för att kunna arbeta med digitala protokoll samt skriva ut och sända in dem. Det
gäller så långt vår budget ger utrymme.
I denna överenskommelse gäller att föreningen är beredd att genomföra en övergång till skrivning av
protokoll via FIBA:s/SBBF:s digitala program, kunna skriva ut (ev kopiera och skanna påskrivna
original) samt spara det digitala och insända digitala protokoll till ÖBDF.
Alla regler i ÖBDF:s tävlingsbestämmelser ”§9 Resultatrapportering” gäller, men i digital form 9:2 och
9:3. Vidare skall föreningen vara beredd att tillhandahålla bärbar dator samt att alla lag inom
föreningen skall nyttja digitala protokoll vid hemmamatcher senast vid årsskiftet 2019/20.
Även om er förening fått skrivare tidigare, men spelar kontinuerligt i två hallar, så kan ni erhålla en
andra skrivare. Detta kommer dock i andra hand, vid begränsning av antal skrivare. Om det gäller en
andra skrivare måste ni motivera detta.
Vilka är fördelarna:
-

Vi får enklare arbete i sekretariatet.
Vi får snabbare ut protokollet färdigskrivet till domare (för påskrift) samt motståndarlaget.
Vi får enklare administration att skicka in protokoll, påskriva och skannade, direkt efter
match till ÖBDF. (poänggörare skall räknas ut och skickas in)
Vi övergår till modernare sekretariatsarbete och kommunikation

ÖBDF står i överenskommelsen för:
-

Inköp och kostnad för en bläckstråleskrivare, inkl kopiering/scanningfunktion för ca 1 500 kr.
USB-kabel samt minst en svart patron.
Programvara enl FIBA/SBBF.
En timmas support kring installation och hur komma igång.

Vid kommande funktionärskurser kommer det digitala protokollet behandlas.
Ni skall nu, vid intresse, skriva på bifogad överenskommelse (firmatecknare) där ni förbinder
er att snarast övergå till digitala protokoll vid alla matcher (ungdom U13 till seniorer div 2)
senast vid årsskiftet 2019/20. Vidare ansvara för skötsel och säkert förvar (ev försäkring) av
tilldelad utrustning. Utrustningen övergår i föreningens ägo och ansvar.
Utrustningen beräknas levereras med start runt den 4 oktober.
Vi motser era intresseanmälningar senast onsdag 21 augusti ställda till ÖBDF:s kansli via brev
eller kopia per mail. Vid många intresseanmälningar gäller ”först till kvarn.”
Med vänlig hälsning
ÖBDF, styrelsen

Till Östsvenska BDF, Box 9, 151 21 Södertälje

Ansökan om skrivare samt tillbehör för digitala protokoll.
Förening…………………………………………………………………….
Vi har tagit del av villkoren i ÖBDF:s brev av den 14 juni och är
beredda att arbeta enligt villkoren.

Vi önskar utrustningen levererad till …………………………………………..
Postnummer…………………… Ort…………………………………………..
………………………………. den……/……2019
………………………………………………………………………………….
Enl. årsmötet behörig firmatecknare
……………………………………………………….
Namnförtydligande
Motiv för en andra skrivare;
………………………………………………………………………………

