TK-protokoll 2015-06-04
Medverkande: Lasse Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Mikael Myrén, Ulf
Wedberg och kanslist Ninni Torstensson

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna utan anmärkning.
§4 Skrivelse
Lasse informerade om att det inkommit en skrivelse från Norrköpings Dolphins angående
resor i det gemensamma seriespelet. Detta togs upp redan på Tävlingskonferensen den 23
maj i Motala. Ärendet lämnas vidare till ÖBDF: s styrelse.
§5 Tävlingskonferens
Tävlingskonferensen genomförde enligt plan i Motala den 23 maj och minnesanteckningar
har skickats ut till föreningarna. Tyvärr var deltagare antalet lågt från föreningarna.
§6 Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelserna har skickats till alla i Tävlingskommittén för genom läsning.
Spel i annat BDF ska förtydligas gällande att man inte kan dra sig ur det egna distriktets
serier men spela vidare i annat BDF. Lasse, Angelica och Mikael tittar på formulering.
WO diskuterades, svårt att avgöra vad som är WO.
Matchflyttar diskuterades, föreningarna måste respektera de satta matchdatum och kolla
igenom sina spelprogram i god tid för att undvika matchflyttar.
TK: s mål denna säsong är att få ner antalet matchflyttar.
Tävlingsbestämmelserna lämnas till respektive styrelse för godkännande och skickas sen till
SBBF.
§7 Domararvoden
MsvBDF har fastställda domararvoden som gäller i hela distriktet.
Förslag har lämnats till ÖBDF: s styrelse på enhetliga domararvoden i hela distriktet.
§8 Serieläggning
Serieläggningen genomfördes enligt plan den 2 juni i Nynäshamn.
Möjlighet finns för de föreningar som har långa resor att mötas på halva vägen. Detta sköts
själva av föreningarna.

Det kommer gå med en skrivelse med spelprogrammen om att det är viktigt att respektera de
satta datumen för omgångarna samt att föreningarna kommunicerar matchflyttar med
varandra och sen meddelar administrerande förbund.
Viktigt att följa upp flyttade och ospelade matcher direkt under säsongen.
§9 Reskostnadsutjämning
Reskostnadsutjämning togs upp på Tävlingskonferensen den 23 maj men intresset var lågt.
Frågan bordlägges till senare möte.
§10 Nästa möte 6/8 kl. 09.00, telefonmöte
Kanslist Ninni kan ej delta pga semester
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