TK-protokoll 2017-10-05
Medverkande: Lasse Löfgren, , Patrik Klarin, Mikael Myrén och Ninni Torstensson MsvBDF
kansli
Frånvarande: Damir Sepulveda och Ulf Wedberg

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4 Domararvode division 2
ÖBDF:s domartillsättare Kari Hyvönen föreslår att domararvodena i division 2 damer och
herrar anpassas till administrerade Stockholms arvode 600 kronor.
TK tillstyrker förslaget och lämnar till ÖBDF:s och MsvBDF:s styrelser för beslut.
§5 Urdragna lag
Norrköping Dolphins: P U15
Nyköping Basket: F U13, P U15 och F U15-16
KFUM Katrineholms IF: F U14 och D U17-19
Visby BBK: Div.3 herrar
KFUM Vänerstaden: F U14 och H U 17–19
Orsakerna diskuterades och vad som kan göras för att minska antalet. Någon enkel lösning
finns inte men förslag välkomnas.

§6 Dispensansökningar
Dispensansökningar för överåriga spelare har inkommit från Västerås F 13 och KFUM Sunne
P 16.
Beslut: Några dispenser beviljas inte utan lagen får använda 2, 1 år överåriga per match
utan dispens. Används fler spelar laget utom tävlan och deras resultat räknas bort i
sluttabellen.
§7 Licenskontroll
En första licenskontroll har gjorts av ÖBDF:s kansli.
Nyköping F U14 har spelat med obetalda licenser i en match och tilldelas en varning och
uppmanas att snarast ordna betalningen.
Eskilstuna F U14 har spelat med obetalda licenser i en match och tilldelas en varning.
Betalningen är sedan dess gjord.
Eskilstuna P U16 har haft en coach Martin Karlsson med GK-behörighet. Kansliet
kontrollerar om han är anmäld till nästa steg 1. Laget hade också en ass. coach utan licens
och tilldelas en varning och uppmanas att ordna licens.
Kontrollerna för Motala P U16 och Norrköping Dolphins P U16 utan anmärkningar.

§8 Final Four U13 och U14

Några nya ansökningar om arrangeramag har inte kommit in.
Beslutades att en sista påminnelse görs och om inga ansökningar kommit till 31/12 blir det
inget Final Four där ansökningar saknas.
§9 Övriga frågor
Patrik informerade om 3–3 projekt i MsvBDF och en kortare diskussion kring 3–3 uppstod.
§12 Nästa möte 9/11 kl. 09.00, telefonmöte
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