TK-protokoll 2018-03-15
Medverkande: Lars Löfgren, Ulf Wedberg, Patrik Klarin och Patrik Nilsson.
Frånvarande: Damir Sepulveda, Mikael Myrén och Ninni Torstensson.

§1 Mötet öppnades av Lars Löfgren.
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes utan ändringar och lades till handlingarna.
§4 Kansli ÖBDF
ÖDFF har förändrat sitt kansli och ny kanslist är Patrik Nilsson på halvtid. E-postadressen är
oförändrad men nya telefontider, må, on och torsdag 16–19. Postadress är ännu inte klar
men blir en boxadress i Södertälje.
§5 Final Four U13 och U14
Arvika har blivit uppmanade att presentera spelschema och förslag på boende och mat.
En diskussion uppstod gällande om Dolphins F 13 skulle få delta då laget består av U12spelare. Vi var överens om att inga ändringar kan göras så sent på säsongen men att
tävlingsbestämmelserna ska ses över inför tävlingskonferensen.
§6 Ospelade matcher
Samtliga matcher som var ospelade vid förra TK-mötet har fått nya matchtider och just nu är
två matcher, Dolphins – Eskilstuna i D U17-19 och Kil Basket – KFUM Örebro i Msv F U14
uppskjutna. Läget är betydligt bättre än föregående säsong.
§7 Tävlingskonferens 2018
Inbjudan till samtliga föreningar i båda distrikten skickas ut snarast och sista anmälningsdag
är 31 mars.
Nyköping har lämnat in en motion till ÖBDF:s årsmöte 25/3 som gäller att tävlingssamarbetet
mellan våra distrikt ska avbrytas. Om motionen antas får det följder för konferensen. TK
rekommenderas att motionen avslås.
Serieutbudet ledde till en intensiv diskussion när Patrik Klarin presenterade tankegångar
kring poolspel och framtiden. Vi enades om att föreslås samma utbud som den här säsongen
men att frågan om förändringar kommer med i konferensen.
Förslaget till tävlingstidsplan godkändes och ska föreläggas båda styrelserna för slutgiltigt
beslut.
Samtliga medlemmar i TK uppmanas att gå igenom gällande tävlingsbestämmelser och
föreslå ev. tillägg och justeringar. Ett förslag från Patrik Nilsson som direkt antogs, var att
varje coach måste kvittera att hon eller han tagit del av bestämmelserna. Licens ska inte
godkännas utan den underskriften

§8 Inför årsmöten
Konstaterades att 6 föreningar från MsvBDF och 6 föreningar från ÖBDF är anmälda till
respektive årsmöten.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§10 Nästa möte 12/4 kl. 09.00, telefonmöte

Vid protokollet
Lars Löfgren

Justeras
Patrik Nilsson

