TK-protokoll 2016-02-04
Medverkande: Lasse Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Mikael Myrén, Ulf
Wedberg och kanslist Ninni Torstensson

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes.
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna utan anmärkning.
§4 Ej spelade matcher hösten 2015
Enligt tidigare beslut skulle alla ospelade matcher fått nytt speldatum senast den ½ trots det
finns det 5 matcher som saknar speldatum.
Beslut: Senast den 12/2 ska dessa matcher ha nytt speldatum, matcher som efter detta
datum fortfarande saknar speldatum döms till WO med tillhörande avgift till den förening som
flyttat matchen.
Inga matchtider efter sista matchdatum som är 3 april.
§5 Ospelade matcher januari
10 ospelade matcher från januari.
Beslut: Nytt speldatum ska vara överenskommet och meddelat ÖBDF eller MsvBDF
(beroende på serie) senast den 18 februari.
Inga matchtider efter sista matchdatum som är 3 april.
Fråga kom upp från Angelica gällande matcher som spelas mot lag som deltar utom tävlan
om de resultaten räknas i sluttabellen inför Final Four.
Beslut: Resultat från matcher som spelats mot lag som deltar utom tävlan räknas bort inför
kvalificeringen till Final Four. Sluttabellen som gäller inför Final Four är utan resultat från lag
utom tävlan.
Förtydligande på detta läggs ut på respektive distrikts hemsida.
§6 Tävlingskonferens 2016
Programmet och inbjudan till Tävlingskonferensen ser bra ut.
Inbjudan läggs ut på respektive distrikts hemsida idag 4/2 och mailas till samtliga föreningar i
början av april.
§7 Final Four
3 Föreningar har anmält intresse att arrangera Final Four.
Beslut: Norrköping Dolphins: DU17, FU13, PU16, PU15 och PU14
Eskilstuna: HU17
Katrineholm: FU15, FU13 och PU13
Beslut: Pokal och medaljer till 1:an och medaljer till 2:an och 3:an.
ÖBDF: s kansli ansvarar för att inhandla pokaler och medaljer
Lasse skickar ut info om vad arrangemangen ska innehålla.

§8 Nästa möte 3/3 kl. 09.00, Telefonmöte

Sekreterare
Ninni Torstensson

Ordförande
Lasse Löfgren

