Minnesanteckning
LAGLEDARMÖTE
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl 19.00
Idrottens hus. Karlsgatan 28, Örebro
15 personer närvarande på lagledarmötet. Representerande från
AGA BTK, BTK Safir, Ekeby IF, Gropens IF, Närkes Kils SK, Storå
BTK, Ålsta BTK, Östansjö IF

DAGORDNING
1.

Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat och lämnar ordet till Kent.

2.

Information inför spelåret 2020-2021, beslut om
regeländringar
Information ges om att det inte är några nya regeländringar för
distriktsserien denna säsong. Däremot kommer det ett dokument
angående corona anpassning, detta kommer närmarare seriestarten
då vi vet hur sammhälls läget är. I dagsläget ser det ut som att Div
4 kommer att få de största restriktionerna med max 6 personer per
lag, ingen publik. För alla serier kommer det troligena att gälla att
man kommer ombytt till matchen.

3.

Information serier
Div 4 Här är alla lag anmälda inga förändringar.
Div 5 Här är det sju lag förnärvarande kommer att spelas som
hemma – borta matcher.
Div 6 Här är det 4 lag anmälda, kommer att spelas att alla möter
alla 3 gånger. Förslag ges om att det ska spelas sammandrag. En
omgång /sammandrag. Östansjö och Storå är positiva, AGA och
Närkes Kil tar med frågan hem till sin förening och återkommer.

4.

Beslut om sammandragsarrangörer samt datum i Div 4
Alla sammandrags arrangörer är tillsatta. Östansjö meddelar att
deras sammandrag kommer att spelas den 5 december i Alléhallen.
Ålsta meddelar att det första sammandraget kommer att spelas i

Pålsboda. Safir meddelar att det sista sammandraget kommer att
spelas den 6 mars.
5.

Beslut för spelveckor för div 5-7
Div 5 och 6 kommer att starta v 45

6.

Lag-DM, IND-DM
Lag-DM planeras nu till att försöka spelas helgen v 8, 27-28
februari.
Individuella DM kommer att spelas den 14-15 november i Alléhallen,
Hallsberg. Inbjudan kommer inom kort

7.

Läger, utbildningar i distriktet 2020-2021
För närvarande är det inga läger planerade då det var ett 2 dagars
läger 26-27 september.
Planeras för en Distriksdomar utbildning den 7 november.
RF-SISU Örebro län arrangerar kurs Grund utbildning för tränare 12
oktober, siata anmälan är den 7 oktober finns i dag 8 platser kvar.

8.

Övrigt: Vidare information från RF-SISU Örebro län
Statliga kompensationstödet på 1 miljard för missade intäkter
öppnar ansökan den 15 oktober möjligt att söka i 10 dagar. RF-SISU
Örebro län kan hjälpa till med processen ska även ha en öppethus
kväll i ärendet.
LOK stödet kan endast sökas digitalt från och med denna höst.
Det finns ett stöd att söka för extra utgifter relaterat till Corona
pandemin. För frågor kring detta kan man kontakta vår konsulent
Johan Gren.

9.

AVSLUTNING
Ordförande förklarar mötet avslutat och bjuder på Kaffe och
smörgåstårta.

Vid tangenterna
Kent Karlsson
ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUND

Tack för visat intresse!

