Minnesanteckningar
PLANERINGSMÖTE
Torsdagen den 3 september 2020 kl 19.00, Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande: Magnus Engstedt AGA BTK, Simon Itkonen, Simon
Lönngren BTK Safir, Len Barrette Ölbtf, , Kent Karlsson Storå
BTK/Ölbtf, , Johan Gren RF-SISU Örebro län, Kjell Andersson, Leif
Christensson Ålsat BTK/Ölbtf, Jörgen Knutsson Östansjö IF/Ölbtf,
Göte Svensson Ölbtf och Jan Öster Ekeby IF/Ölbtf,Göran Eriksson
Ekeby IF, Jan Brodin, Martin Nilsson Gropens IF, Olov Kilsberger,
Mikael Tuander NärkesKils SK.
1. INLEDNING, UTDELNING AV SERIEMEDALJER
Vår kontaktperon på RF-SISU Örebro län Johan Gren informerar om
att RF-SISU Örebro län har ett omställningsstöd att söka för att
föreningar ska kunna ställa om verksamhet och inte behöva ställa
in. För att söka bidraget kontaktar man Johan
Ger också information om deras nya ledarutbildning och att det
kommer en kurs om någon vecka. Man kan kontakta Johan för att
anmäla deltagare.
Ordförande hälsar alla välkomna och meddelar att medaljerna inte
kommer att delas ut på grund av en miss i planeringen.
2. PRESENTATION AV AKTIVITETSPLAN FÖR 2020-2021
Aktivitetsplanen presenteras och diskuteras och godkännes.Kent
trycker på att det föreningarnas förslag som gör att detta dokument
ska kunna fortsätta att utvecklas. Den kommer att finnas på
förbundets hemsida isamband med minnesanteckningarna..
3. UTBILDNING / LÄGER
Distriktsdomar utbildning planeras att hållas den 7/11
Två stycken Breddläger planeras att hållas. Kommer in förslag på ett
två dagars läger 26-27/9 i Eyrahallen.
4. DM / TÄVLINGAR
ÖLBTF kommer själva att ansvara för DM i år kommer att
arrangeras i Hallsberg den 14-15 November.
Oklart om Safirs internationella spelas som vanligt v 8.
Pålsboda poolen har gått i graven då föreningen lagt ned sin
verksamhet.
Läns touren: Kommer att spelas med fyra deltävlingar detta år två
på hösten och två på våren.
5.
SERIER, UTVÄRDERING
Presentation av preliminär serieindelning publiceras sepparat på
hemsidan inkluderat datum för division 4 sammandragen. Anmälan
till serien skall vara förbundet tillhanda 27/9. Seriens slutgiltiga
sammansättning fastställs på lagledarmötet den 1/10.

6.

7.
8.

9.

Ett corona anpassat regelverk kommer att presenteras på
lagledarmötet med tanke på det läge som råder i samhället.
LAG-DM
Bordlades och deltagarna fick med sig att fundera på hur och när
detta ska genomföras så att det blir så attraktivt som möjligt att
delta i.
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 20202021
Att fortsätta jobba som det har gjorts.
ÖVRIGA FRÅGOR
Göran Eriksson kommer in med önskemål om att ÖLBTF kontaktar
och trycker på SBTF om förbättrade funktioner i Profixio (Programet
som man registrerar seriematcher i) särskilt då utskrifts funktionen.
AVSLUTNING
Ordförande bjuder nu in till Kaffe och förtäring
och tackar för visat intresse på sin och ÖREBRO LÄNS
BORDTENNISFÖRBUND vägnar

