TK-protokoll 2017-03-09
Medverkande: Lasse Löfgren, Mikael Myrén, Ulf Wedberg, Patrik Klarin och kanslist
MsvBDF Ninni Torstensson
Förhinder: Damir Sepulveda

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna med uppföljning med
synpunkter från Nyköping om Visbys urdragning från FU14.
§4 Flyttade matcher
Få flyttade matcher, 4 matcher som ej fått nytt datum som faktureras 500kr som en extra
administrativ avgift.
HU17/19 har en del flyttade matcher där KFUM Örebro -99 är inblandade. Lasse och
kanslierna kollar upp anledningen till detta.
3 lag som ansökt om dispens för att få spela efter sista speldatum.
Beslut: Dispensavgift på 100kr tas ut och lagen måste ange skäl till varför de vill spela 1-2
april.
Det har varit en del sent flyttade matcher pga sjukdom, dessa kommer att faktureras som en
vanlig sen flytt.
§5 Säsongsavslutning, priser
Pokaler och medaljer är beställt.
Föreningarna styr när de vill dela ut sina medaljer. Tävlingskommittén ska försöka att
närvara för att dela ut medaljerna.
Det har inkommit synpunkter på att det inte är något Final Four i år. Då dessa synpunkter
kommer när säsongen nästan är slut så är det inget som kan förändras.
Final Four inför kommande säsong kommer att vara en fråga för diskussion vid årets
tävlingskonferens.
§6 Anmälan Div 2
Fri anmälan på damsidan.
Herrsidan är det 1 och 2 från Div 3 som har rätt att anmäla sig till Div 2. Andra lag som vill
anmäla får göra en ansökan till TK som tar ett beslut om eventuell anmälan.
Norrköping Dolphins har sökt sanktion för att anmäla till Basketettan kommande säsong,
eventuellt har även Örebro Basket sökt sanktion.
§7 Tävlingsbestämmelser
Punkter som Tävlingskommittén lämnar som förslag till tävlingskonferensen.
Åldersdispens
Förslag att använda oss av Westras skrivning
Överåriga spelare
Skrivningen förenklas, delen om spelare som går i en årskull lägre i skolan tas bort.

Hijab
Tillägget tas bort då detta är reglerat från FIBA.
§8 Föreningskonferens
4 anmälda i nuläget. Patrik kommer att berätta hur Msv jobbar med EB arrangemang.
§11 Nästa möte 9/4 kl. 09.00
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