TK-protokoll 2017-06-01
Medverkande: Lasse Löfgren, Ulf Wedberg, Patrik Klarin, Mikael Myrén, Mikael Stenberg
ÖDBF Kansli, Peter Nyman ÖBDF kansli och Ninni Torstensson MsvBDF kansli
Förhinder: Damir Sepulveda,

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4 Anmälan till Div 2
6 damlag och 3 herrlag anmälda från Msv och ÖBDF.
§5 Saknade anmälningsavgifter division 2. Åtgärd?
ÖBDF sköter denna fråga internt då det rör deras föreningar.
§6 Spel med U13 och U14 i ”fel distrikt”
KFUM Örebro har anmält ett lag i PU14 ÖBDF, Msv interna tävlingskommitté tar ett beslut på
deras möte den 2/6 om anmälan godkänns eller ej.
Västerås har anmält lag till ÖBDF: s serier, ÖBDF har godkänner anmälan om Norra
Svealand ger sanktion till Västerås att delta senast den 8/6.
§7 Anmälningar ungdomsserier och division 3
102 lag anmälda till seriespel säsongen 2017-18
§8 Ändrad första speldag?
Beslut: Första speldag blir den 30/9 för att få flera spelhelger.
§9 Inför serieläggningen, serieutbud
PU13 och PU14 Msv slås ihop till en serie.
FU15 och PU15, 8 lag anmälda, dubbelserie
FU16, 3 lag anmälda, DU17-19, 5 lag anmälda. Tävlingskommitténs förslag är att slå ihop
serierna. Förfrågan skickas till lagen i FU16 om att gå upp i DU17-19 svar senast 8/6.
PU16, 6 lag, Dubbel eller trippel? Förfrågan skickas till deltagande lag svar senast 8/6.
Tävlingskommittén förslag är trippelserie.
Div 3 Damer, 1 lag anmält, serien läggs ner, Visby erbjuds inte att delta i DU17-19 pga
åldersskillnad.
Övriga serier dubbelserier.
Multi Basket har anmält DU17 till Stockholms serier men inte i Msv, ÖBDF: s serier, för att få
sanktion att delta i Stockholm måste laget även delta i hemma distriktets serie.
Patrik tar en kontakt med Multi Basket, Lasse tar en kontakt med Stockholms BDF.

§10 Final Four U13, U14
Förutsättningar (ÖBDF:s styrelse vill höja arrangörsarvodet till 1 000 kronor/grupp)
Msv tar upp frågan i styrelsen.
Ansökan
ÖBDF skriver ihop en ansökan om arrangemang av Final Four som skickas ut till alla
föreningar i U13, U14.
§11 Övriga frågor
Utbildningsnivån av coacherna kollas upp inför kommande säsong.
§12 Nästa möte 9/8 kl. 10.30, telefonmöte

Sekreterare
Ninni Torstensson

Ordförande
Lasse Löfgren

