TK-protokoll 2017-09-07
Medverkande: Lasse Löfgren, Ulf Wedberg, Patrik Klarin, Mikael Myrén (från punkt 11), och
Ninni Torstensson MsvBDF kansli
Förhinder: Damir Sepulveda,

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4 Saknade matchtider
Saknades några matchtider 1 september, dessa matcher kommer att enligt TB faktureras
med en avgift på 200kr per serie som saknat matchtider.
§5 Urdragna lag
Norrköping Dolphins Orange: F U14, P U13, P U14
Köping Basket: D U17-19 flyttat till F U15-16
KFUM Sunne: F U15-16
Västerås Basket: F U14
KFUM Vänerstaden: P U15
Söderköping Basket. F U15-16 flyttat till F U14
Multi Basket: PU13/14 flyttat till PU15
§6 Sanktion
Sanktion från Köping saknas för att delta i våra serier.
Beslut: Sanktionen ska vara inlämnad senast den 14/9, kommer ingen sanktion in så dras
lagen ur serierna.
§7 Dispens ansökan
Motala
Beslut: Godkänns efter åldersbestämmelsen, tillåtet att ha 2 stycken 1 år överåriga i varje
match.
Hammarö
Beslut: Godkänns efter åldersbestämmelsen, tillåtet att ha 2 stycken 1 år överåriga i varje
match.
§8 TB Skrivelse
MsvBDF: s styrelse har beslutat om en ändring i TB gällande avgiften för ej godkänd coach.
Avgiften höjs till 500kr vid första tillfället/match, 2500kr andra tillfället/match vid tredje
tillfället/match stängs coachen av och en rapport lämnas till disciplinnämnden. En coach som
anmäler sig och betalar kursavgiften till nästkommande utbildning får fortsätta att coacha.
Avbryter man utbildningen gäller avstängning. Denna ändring gäller endast MsvBDF: s
coacher.

§9 Final Four U13, U14
En förening har ansökt om att arrangera Final Four. Kanslierna skickar ut en påminnelse om
att ansöka om arrangemang.
§10 Easy Basket
Msv har satt en tidsplan för när varje förening ska ha ett EB arrangemang.
ÖBDF behöver göra en liknande planering. TK uppmanar ÖBDF: s styrelse att ta tag i frågan
och snegla på hur man gjort i MsvBDF.
§11 Övriga frågor
Norrköping Dolphins har kontaktat Sunne Basket om att flytta en match pga. match i
Stockholmsserien. Enligt TB går ÖBDF, MSV:s serier före.

§12 Nästa möte 5/10 kl. 09.00, telefonmöte

Sekreterare
Ninni Torstensson

Ordförande
Lasse Löfgren

