Minnesanteckningar
PLANERINGSMÖTE
Torsdagen den 16 maj 2019 kl 19.00, Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande: Magnus Engstedt AGA BTK, Simon Itkonen, Simon
Lönngren BTK Safir, Len Barrette Gropens IF/Ölbtf, Billy Eriksson
IK Sturehov, Kent Karlsson Storå BTK/Ölbtf, Mats Norelius Nora
LTK, Sofia Kollenhag, Johan Gren SISU, Kjell Andersson, Leif
Christensson Ålsat BTK/Ölbtf, Jörgen Knutsson Östansjö IF/Ölbtf,
Göte Svensson BTK Safir/Ölbtf och Jan Öster Pålsboda GoIF/Ölbtf
1. INLEDNING, UTDELNING AV SERIEMEDALJER
Vår nyaSISU konsulent Johan Gren presenterar sig.
Ordförande hälsar alla välkomna och meddelar att medaljerna inte
kommit från leverantören än.
2. PRESENTATION AV AKTIVITETSPLAN FÖR 2019-2020
Aktivitetsplanen presenteras och diskuteras och godkännes. Den
kommer att finnas på förbundets hemsida isamband med
minnesanteckningarna..
3.
UTBILDNING / LÄGER
Det finns ett behov av tränar utbildning, beslutas att Ungdom 1
kommer att arrangeras i september 2019.
Distriktsdomar utbildning planeras att hållas i september datum
kommer efter sommaren.
Förbundsdomar utbildning i samband med ”Safirs” planeras.
Två stycken Breddläger planeras att hållas.
3. DM / TÄVLINGAR
Intresse anmälan att arrangera DM ska vara förbundet tillhanda
senast den 12/6.
IK sturehov har en tävling Försäsongs spelen den 27-29/9
Safirs internationella spelas som vanligt v 8
Pålsboda poolen har inte kommit någon information om.
Läns touren: Det kommit förslag om gemensam inbjudan till
Länstouren samt att prel. datum är satta i den information om
touren för 2019-2020, här vill Simon ha svar från föreningarna
senast vecka 25.Se bilgor till denna anteckning.Kan tillkomma
entävling till i så fall troligen i januari.
5.
SERIER, UTVÄRDERING
Presentation av preliminär serieindelning publiceras sepparat på
hemsidan inkluderat datum för division 4 sammandragen. Anmälan
till serien skall vara förbundet tillhanda 16/9. Seriens slutgiltiga
sammansättning fastställs på lagledarmötet den 19/9.
Eventuella regeländringar kommer även att diskuteras på
lagledarmötet med tanke på de förändringar som kommer nationellt.

6.
7.

8.

9.

LAG-DM
Beslutades att den arrangeras på samma sätt som tidigare år om
inga nya förslag inkommer.
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 20182019
Från BTK Safir önskar man att ÖLBTF fortsättnings vis även under
hösten ger ekonomiskt stöd till extra tränare på Team Örebro
träningarna..
ÖVRIGA FRÅGOR
Simon slår ett slag för Parasportens dag den 16-17/11 som hålls i
Eyrahallen.
Likaså för Idrottens dag som är den 7 september och kommer att
vara på Marieberg galleria och dess omnejd.
AVSLUTNING
Ordförande bjuder nu in till Kaffe och förtäring
och tackar för visat intresse på sin och ÖREBRO LÄNS
BORDTENNISFÖRBUND vägnar

