TK-protokoll 2015-12-03
Medverkande: Lasse Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Mikael Myrén, och
kanslist Ninni Torstensson
Förhinder: Ulf Wedberg
§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna utan anmärkning.
§4 Final Four
Final Four till 16-17 april.
Patrik Klarin och Mikael Myrén tar fram en kravlista för vad som ska ingå om man arrangerar
Final Four.
Kostnadsfördelning, ÖBDF står för hall och domarkostnader, MsvBDF tar upp frågan på
nästa styrelsemöte 14/12
§5 HU17 Dolphins
Norrköping Dolphins spelade hemma match mot Eskilstuna Basket i HU17 och hade 3 -98:or
på protokollet som ej hade licens, när protokollet kom till ÖBDF så var det inte samma
protokoll som Eskilstuna fått utan ett ny skrivet där spelarna var borttagna och resultatet
felaktigt. Protokollet är underskrivet av domarna.
Dolphins har gett coachen en varning.
Beslut: Eskilstuna vinner matchen på WO och Dolphins får ej delta i Final Four.
Att protokollet är ändrat och underskrivet lämnas vidare till Disciplinnämnden.
Lasse Löfgren kollar så att det verkligen är domarna som skrivit under protokollet.
Angelica Gabrielsson deltog ej i beslutet.
§6 Multi
Match Katrineholm – Multi är ett disciplinärende om en anmälan inkommer.
Match Sifhälla – Multi
En matchflytt med olika bud om vem som flyttade matchen. ÖBDF har fakturerat Sifhälla som
överklagat fakturan.
Lasse Löfgren begär in all mail konversation angående matchflytten. Frågan tas sen upp
igen på nästa möte.
§7 Planering 2016-17
Förslag på Tidsplan
7 maj Föreningskonferens
16 maj Serieinbjudan skickas ut
6 aug. Sista dag att anmäla till serierna
13 aug. Serieläggning
16 aug. Lottningen (excel fil) skickas ut till föreningarna

15 sep. Serierna publiceras på nätet
1 okt. Första spel dag
Tidsplanen godkänns
Serier 2016/17
Tävlingskommittén föreslår på Föreningskonferensen dessa två alternativ för de
gemensamma serierna.
Förslag 1: U15, U16, U17, U19
Förslag 2: U15/16, U17/18, U19/20
De yngre spelas i hemma distriktet.
MsvBDF: U13/14
ÖBDF: U13, U14
Västmanland bjuds inte in men är välkomna att delta om de önskar och får sanktion från
Gävle-Dala Trio.
Samarbete 2016/17
Både MsvBDF och ÖBDF är positiva till ett samarbete även kommande säsong. Båda
distriktet förankrar detta i sina respektive styrelser och tar ett beslut om fortsatt samarbete.
Administration säsongen 2016-17
ÖBDF administrerar de gemensamma ungdomsserierna och MsvBDF administrerar Div 3.
Tävlingsbestämmelser
Inget särskilt att tillägga. Lyfta fram vikten av att skriva bra protokoll.
Föreningskonferens
Beslut: Föreningskonferensen den 7 maj blir i Örebro
Utbildning
MsvBDF har en tidsplan för utbildning fram till sep .2016
ÖBDF har förtillfället ingen utbildningsansvarig och det gör det svårt att få till utbildningar.
Båda ÖBDF och MsvBDF har få utbildare.
Distriktslag
ÖBDF önskar ett samarbete för U18. Lasse Löfgren tar kontakt med Albert Lander,
Distriktslagsansvarig MsvBDF.
§8 Nästa möte 7/1 kl. 09.00, Telefonmöte

Sekreterare
Ninni Torstensson

Ordförande
Lasse Löfgren

