TK-protokoll 2016-09-22
Medverkande: Lasse Löfgren, Damir Sepulveda, Ulf Wedberg, Mikael Myrén, Patrik Klarin,
kanslist ÖBDF Mikael Stenberg och kanslist MsvBDF Ninni Torstensson

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes.
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna utan anmärkning.
§4 Obetalda anmälningsavgifter
Nyköping har ej betalat anmälningsavgiften.
Beslut: Lasse gör en skrivelse till Nyköping att enligt Tävlingsbestämmelserna ska
anmälningsavgiften ska vara betald innan seriestart om inte medför det en uteslutning av
laget från serierna.
§5 Saknade matchtider
Nyköping har ej lämnat in sina matchtider pga problem med kommunen men tiderna ska
enligt uppgift vara klara nu.
Saknas 1 matchtid i HU17, 3 i PU16 och 1 i PU15
Beslut: Skrivelse till Nyköping angående deras tider. Senast söndag den 25/9 ska alla
matchtider vara inlagda, de matcher som ej är inlagda faktureras enligt TB.
§6 Dispenser
En dispensansökan från KFUM Linköping, Veronica Axelsson född -00 som vill delta i PU15
då de ej har något tjejlag.
Beslut: Dispensen godkänns
§7 Kumla Div 3
Fråga inkommit från Kumla Basket om deltagande i Div 3. TK har bett Kumla om att besvara
några frågor senast onsdag den 21/9 men inga svar inkommit, inge anmälan i BasketHotel är
gjord.
Beslut: TK tar inga fler initiativ utan bollen ligger nu hos Kumla Basket att komma in med en
anmälan.
§8 Licenser
Licensansökningarna börjar komma in och det verkar har fungerat bra för föreningarna.
ÖBDF och MsvBDF: s kansli går ut med en påminnelser om att ansöka om licenser innan
seriestart.
§9 Behöriga till Div 2
Förslag på att göra Div 3 mer seriös genom att 1: an och 2: an är behöriga till att spela i Div
2.
Beslut: Förslaget godkänns och ett tillägg görs i TB.

§10 Tävlingskonferens
Förslag på att Tävlingskonferensen ska ligga tidigare under våren.
Beslut: Tävlingskonferens 1 april 2017 i Katrineholm
§7 Nästa möte 6/10 kl. 09.00
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