TK-protokoll 2015-04-15
Medverkande: Lasse Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Damir Sepulveda och
kanslist Ninni Torstensson

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Lasse Löfgren valdes till mötesordförande
§4 Ninni Torstensson valdes till sekreterare. Till justeringsman valdes Lasse Löfgren.
§5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
§6 Saknade Matcher
Lasse går igenom listan av saknade matcher, just nu är det 25 matcher. Bilaga 1
FU14 där har Köping flera ospelade matcher, Lasse undersöker.
FU14 Solstaden – Dolphins stryks
FU15/16 Köping – Visby 20-0
PU14 Köping – Dolphins 20-0
FU13 är det 2 ospelade matcher Patrik under söker.
PU13 Dolphins - Motala 20-0 men ingen avgift
§7 Final Four
a) Eskilstuna F02
Eskilstuna lämnat WO pga väder men vill spela Final Four.
Beslut: Då det inte var klass 1 varning i området så ligger WO fast och Eskilstuna är inte
berättigade till att spela Final Four.
Angelica deltog ej i beslutet
b) Dolphins P15-16
Laget har lämnat 2 WO men vill spela Final Four.
Beslut: Då laget är diskvalificerat pga 2 WO så är ej laget berättigat att spela Final Four.
Damir deltog ej i beslutet
c) Visby F15-16
21 augusti godkändes dispens för en 2 år äldre spelare pga sociala skäl. Är laget berättigat
att spela Final Four?
Beslut: Då tävlingskommittén har beviljat dispensen så är laget berättigat att spela Final
Four.
Lasse deltog ej i beslutet
d) Grupper
Lasse redovisar grupperna som är nästan klara, några matcher återstår i vissa serier. Bilaga
2
e) Spelform vid 3 lag
Beslut: Alla möter alla underförutsättning att det finns halltid. Om inte spelas det en Semi
mellan 2-3 och sen Final.

§8 Motion/Div 3
a) Administratör Mellansvenska?
Beslut: Mellansvenska BDF administrerar Motion/Div 3
b) Inbjudan, anmälningstid
Ska vi bjuda in till Motion eller Div 3?
Beslut: Div 3
MsvBDF går ut med en inbjudan till Div 3 men sista anmälningsdag 1 september
§9 Godkänna anmälningar
Beslut: Anmälan godkänns i BasketHotel men inga lag lottas in i serien innan
anmälningsavgiften är betald. Anmälningsavgiften faktureras när anmälan godkänns.
§10 Översyn av tävlingsbestämmelserna, vem/vilka
Beslut: Lasse, Patrik och Angelica går igenom tävlingsbestämmelserna som sen
tävlingskommittén kollar igenom på nästa möte. De nya tävlingsbestämmelserna läggs sen
fram på tävlingskonferensen den 23 maj.

§11 Spelform ungdomsserier (förslag till tävlingskonferens)
Beslut: Tävlingskommittén föreslår till Tävlingskonferensen en rak, dubbelserie utan A och B
serier med endast sammandrag vid undantag.
§12 Tävlingskommitté 15/16
ÖBDF väljer tävlingskommitté vid sitt extra årsmöte.
Från MsvBDF deltar Patrik Klarin plus 1 person till i Tävlingskommittén. Återkommer med ett
namn.
§13 Nästa möte 18/5 kl. 09.00
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