Protokoll från Tävlingskommitté möte, 6 december 2018.
Närvarande: Lars Löfgren, Ulf Wedberg, Patrik Nilsson, Jimmy Tingsborg.
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Mötet öppnas: Lars öppnar och hälsar välkommen.
Dagordning: Den godkänns.
Föregående protokoll: Det godkänns och läggs till handlingarna.
Seriespel 2018/19:
- Obetalda serie och licensavgifter Visby: De har visat kvitto och det ska vara betalt.
- Priser 2018/19: Utmärkelser. Patrik beställer priser till placeringar 1, 2, 3 i resp serie.
- Flyttade matcher: Patrik berättar om flyttade matcher och att det är många. Många sena
också men kort varsel. Spelschema för ALLA serier har varit ute i lång tid.
- Saknade resultat: Enstaka sent rapporterat men överlag ser det väldigt bra ut.
- Saknade protokoll: Samma där. Enstaka sena, men de flesta kommer in i tid.
- Easy Basket registrering saknas: Patrik skickar ut påminnelse om EB registrering. Saknas
från Flen, Söderköping, Norrköping och Nyköping. I skrivande stund har Norrköping
redovisat.
Tävlingsmöte 31 januari: SBBF har datumet ute men ingen inbjudan ute ännu. Lasse ska
försöka åka på detta men är osäker pga hälsan. Patrik åker och Jimmy är reserv för Lasse.
Tävlingskonferens 27 april i Norrköping: Blir förmodligen i Idrottens Hus i Norrköping.
Övriga frågor: Domarfrågor:
- Ang de problem som varit i 2 omgångar i RM då domare uteblivit och enstaka strul i
seniorserien så bestämmer TK att domarlistor inte enbart ska publiceras på Facebook.
Utan domarna ska få mail med listan och sista dag då de ska bekräfta denna. Listan kan
också läggas ut på hemsidan.
- Fråga om handledare kommer upp. TK är positiva till detta förslag och tar det vidare som
rekommendation till styrelsen. 2 - 4 handledare kan täcka av distriktet.
- Frågan om disciplinnämnd kommer upp och man ska granska protokollet från det
konstituerande mötet från i våras ang just detta.
Nästa möte: 10 januari kl 09:00
Mötet avslutas: Lars avslutar mötet.

Vid protokollet: Patrik Nilsson

