Minnes anteckningar från Planerinsmötet

Torsdagen den 19 maj 2016 kl 19.00 på Idrottens Hus, Örebro.
Närvarandeföreningar: BTK Safir, Nora Law tennisklubb, IK Sturehov,
Ålsta BTK, Pålsboda GoIF, Storå BTK Östansjö IF och representant från
SISU. Totalt var det 13 deltagare.
1.

INLEDNING, UTDELNING AV SERIEMEDALJER
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Meddelar att alla serie medaljer är utdelade.

2.

PRESENTATION AVAKTIVITETSPLAN FÖR 2016-2017
Den utarbetade aktivitets planen pressenterades. Det tillkom några
tillägg i denna. En sattsning mot skolorna för att få fart på Bästa
4:an i distriktet. Mats Norelius pressenterade hur ha börjat jobba
mot skolorna i Nora. Fortsatt satsning på Länstouren.
Sofia Kollenhag gav en pressentation kring den tjej sattsning som
SISU gör i hop med föreningar i distriktet. Den reviderade
aktivitetsplanen bifogas som bilaga till dessa anteckningar. Kommer
även att pressenteras sepparat på hemsidan.

3.

UTBILDNING / LÄGER
Det är planerat 2 breddläger under 2016 – 2017. Sedan ett 2 dagars
läger i samarbete med BTK Safir, detta läger finns redan på Safir´s
hemsida. Det kommer att bli en Distriktsdomar utbildning.
Kommer in önskemål om klubbdomar utbildning. Även en utbildning
i Cup assist efterfrågas inför kommande säsong.
Pressenteras också ett förslag att ÖLBTF kan ge utbildnings bidrag
till klubbar som skickar personer på förbundsdomar utbildning.

4.

DM / TÄVLINGAR
BTK Safir får tilldelat sig att arrangera DM i år.
Här följer tävlingarna kronologiskt som planeras
1-2 oktober, BTK Safir, Länstour och Seniortour
12-13 november, BTK Safir, DM
20 november, Pålsboda GoIF, Länstour
10-11 december, AGA BTK, Länstour och seniortävling
8 januari, Östansjö IF, Länstour
4-5 fefruari, Storå BTK, Länstour och seniortour. Preliminärt
22-26 februari BTK Safir, Safirs internationella
4-5 mars, Pålsboda GoIF, Pålsbodapoolen
18-19 mars, IK Sturehov, Länstour och Seniortour. Datum prel

Länstoursmöte kommer att bjudas in till i augusti. Det kommer att
läggas till en ren tjejklass i länstouren för nybörjar tjejer.
På detta möte ska även reglerna för seniortouren sättas.
Här bjuder ordförande på Kaffe och smörgåstårta.
5.

SERIER, UTVÄRDERING
Den preliminära serieindelningen pressenterades och det blev en
lång diskussion kring de två förslagen. Men det blev förslag 2 som
beslutades. Vilket medför att det strävas efter att det ska vara 8 lag
i varje serie.
Tillkommande ändringar i regelsystemet för distriktserien kommer
att pressenteras på lagledar mötet. Det kommer att bli ett tillägg
angående domare vid kvalmatch till division 3.
Hela den preliminära serieindelningen och det som beslutade kring
denna inklusive sammandrags datum och arrangörer bifogas som
bilaga till dessa anteckningar

6.

LAG-DM
Denna fråga skickas med klubbarna hem för att diskuteras hur vi
ska kunna göra denna tävling med attraktiv. Inget beslutades
angående datum. Detta får tas upp till ny diskussion på lagledarmötet i höst.

7.

FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 16-17
Klubbarna var nöjda med ÖLBTFs arbete ut ifrån de resurser som
finns i nuläget.

8.

ÖVRIGA FRÅGOR
Här diskuterades det om tankarna kring kanslitjänst. Meddelades att
styrelsen i dagsläget tänkt fortsätta sköta den. Då belastningen inte
varit så hög. Klubbarna var nöjda med svaret.
Önskemålet som kom fram var att ska det anställas någon så är det
en person som kan jobba med rekrytering av ungdomar samt åka ut
till klubbar och hjälpa till med träningar men även kunna hantera
administrationen.

9.

AVSLUTNING
Ordförande avslutar detta möte och tackar för visat intresse.

Vid tangenterna
Kent Karlsson

