TK-protokoll 2017-05-04
Medverkande: Lasse Löfgren, Ulf Wedberg, Patrik Klarin och kanslist MsvBDF Ninni
Torstensson
Förhinder: Damir Sepulveda, Mikael Myrén

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes med ett tillägg gällande matchflytt
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4 Anmälan till Div 2
Färre lag anmälda till Div 2 kommande säsong än förra säsongen. Just nu 5 damlag och 3
herrlag anmälda.
§5 Ersättning administration gemensamma ungdomsserier och division 3
Samma upplägg som förra säsongen. Administrerade förbund får en ersättning på 1000kr
per lag från övriga distrikt.
§6 Anmälningar hittills
Bara KFUM Vänerstaden som anmält ännu. Sista dag att anmäla är den 25 maj.
§7 Tävlingsbestämmelser
Bollstorlek FU13
Utslaget av enkäten blev 8 föreningar vill ha storlek 6 och 4 föreningar vill ha storlek 5.
Beslut: Ingen förändring i TB, storlek 6 gäller i FU13
Domararvode ungdom
ÖBDF: s styrelse har godkänt förslaget som lades på tävlingskonferensen.
MsvBDF: s styrelse tar upp detta på nästa styrelsemöte.
Match flytt
Tillägg i TB:
Match flytt pga. seriematch i annat BDF godkänns inte
Matchflyttar diskuterades. Ser över skrivelsen och avgifter i TB. Viktigt att få ner antalet
flyttade matcher.
§8 Final Four U13, U14
Beslutat att 1-2 från Msv och -2 från ÖBDF: s grundserier deltar i ett gemensamt Final Four.
Förfrågan om att arrangera Final Four går ut i samband med lottningen till alla föreningar.
Det är fritt att anmäla intresse att arrangera, TK tar sen beslut om vilka som får
arrangemangen.
ÖBDF och Msv står gemensamt för domarkostnader, hallhyra samt ett arrangörsbidrag på
500kr per arrangemang.

Fråga har kommit från Eskilstuna om vi kan byta datum på Final Four till 28-29/4 pga.
önskan som inkommit från Stockholms BDF att byta plats på Regionsläger och Stockholms
finaler. Datumen krockar då med Eskilstunas cup, Tävlingskommittén är öppna för detta och
Lasse tar en ny kontakt med Eskilstuna.
§9 Övriga frågor
Inget att ta upp
§11 Nästa möte 10/6 kl. 10.30 i Örebro innan serieläggningen
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